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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

úv
od

ní
k Promarněná příležitost?

PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

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

OD 10.10.2022
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SOBOTA 5. 11. 2022 od 14 h

PUTOVÁNÍ  LESEM 
ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI

aneb

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. 

NOVÁ ZNAČKA
KULTURNÍHO
STŘEDISKA

Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
Zpracování znaleckých posudků pro dědická řízení.

Daňové a právní poradenství pro občany.

Podej dvojobchodu se sítěmi  
a příslušenstvím v centru města.
 Pozem. 109 m2, NC – 3,4 mil. Kč

V ceně této nabídky je kompletní  
projektová dokumentace  

a také stavební povolení na výstavbu.

Ochutnejte NEJLEPŠÍ HUSU široko daleko! 
 
V restauraci hotelu OLBERG vás čeká 
skvělé husí menu od 11.11. do 13.11.  

Rezervace stolu nutná na tel: 734 440 088 
Kompletní menu najdete na www.olberg.cz pečujeme o své hosty...

Pouze ze tří návrhů v participativním rozpočtu budou moci obyvatelé Blanska vybí-
rat do 21. listopadu. Oproti předchozím třem ročníkům docela slabota. Je to škoda.  
O důvodech se můžeme jen dohadovat. Přitom nabídka města je poměrně velkorysá 
– za 700 tisíc korun se dá nějaké to zvelebení prostředí pořídit. 

 Lidé letos přihlásili celkem osm projektů, ovšem 
pouze tři splnily základní požadavky. Pět jich ne-
vyhovovalo, a to buď z toho důvodu, že pozemky, 
kterých by se týkala případná úprava, nejsou v ma-
jetku města, anebo proto, že by pro realizaci námě-
tu bylo nutné vypracovat projektovou dokumentaci 
a získat stavební povolení, což je také v rozporu  
s pravidly participativního rozpočtu Společně PRO 
Blansko. Jeden návrh by pak podle všeho nebylo 
možné realizovat do stanovené částky sedmi set 
tisíc korun. 
 Poslední případ bych pochopila, autor námětu 
asi neodhadl, jaká ve skutečnosti bude zapotřebí 
částka na realizaci (měl však možnost poradit  
se na městském úřadě). Ale zjistit, komu patří  
pozemek, je dnes otázkou pár minut. Stejně tak 
ověřit si – jednoduchým dotazem na úřadě – 
jestli pro daný projekt nebude potřeba stavební 
povolení. 
 Pravidla byla jasně stanovena a zdá se mi velká 
škoda, že autoři zamítnutých návrhů nevěnovali 
chvilku času na to, aby si je prostudovali, nebo je 
prokonzultovali se zaměstnanci městského úřadu. 
Tedy předpokládám, že tak neučinili, protože jinak 
by projekt asi nepřihlásili. A když už věnovali svou 
energii (a toho si cením!!!) na to, aby vůbec nad 
něčím přemýšleli a zkusili to „hodit na papír“, je 
mi to trochu líto. Tedy trochu dost. Kdyby si třeba 
zavčas zjistili, že realizace jejich návrhu není  
v rámci participativního rozpočtu možná z důvodů 
jasně stanovených základních podmínek, mohli 
projekt třeba nějak upravit, přehodnotit, vymyslet 
něco jiného, a Blanenští by pak mohli vybírat  
z více nápadů. Lidé měli možnost svoje nápady 
konzultovat se pracovníky oddělení investic měst-
ského úřadu už od května, takže věřím, že času 
na to bylo dost. 
 Výběr ze tří (tematicky skoro podobných) projek-
tů – bosá stezka na Ježkově nábřeží, odpočinkové 
místo před městskou knihovnou a slackline na 
Sportovním ostrově Ludvíka Daňka – bude nyní 
spíše fraška. Všechny mají rozpočet celkem nízko 
pod stanovený finanční limit a dokonce se do něj 
vejdou všechny tři společně. Možná se mýlím, 
ale domnívám se, že ať vyhraje kterýkoliv projekt, 
město nakonec zrealizuje všechny. Což poněkud 
degraduje samotnou myšlenku participativního 
rozpočtu. 
 Taky přemýšlím, proč se nepřihlásilo více pro- 
jektů… Předcházející tři ročníky byly celkem 
úspěšné. Ztratili snad lidé motivaci v tom smyslu, 
že ve dvou ze tří případů zvítězily projekty, které se 

měly realizovat v okrajových městských částech, 
kde lidé drží více pospolu, spojili síly a prostě si  
to odhlasovali? Nebo se jen zkrátka zrovna ten-
to rok nikomu do ničeho nechtělo? Když vidím 
diskuze na sociálních sítích, kde každý všechno 
zná a všemu rozumí a ví, jak co udělat nejlépe, 
překvapuje mě, že se do snahy o vylepšení našeho 
města nepustilo více lidí. 
 Anebo byla na vině nedostatečná propagace  
ze strany města? Pravidla byla komunikována  
podle mě celkem srozumitelně. Ale možná to chtě- 
lo důraznější propagaci. Vybízet více občany k akci 
různými komunikačními kanály. 
 Takže abychom to shrnuli: město vyčlenilo 700 
tisíc korun na realizaci projektu, který nějakým 
způsobem přispěje k lepšímu životu ve městě. 
Dalo šanci i „nám, obyčejným lidem“, abychom  
se na rozvoji města podíleli. Podrobnosti k soutěž-
ním i vyřazeným projektům najdete na webových 
stránkách města Blanska, taktéž pak na panelech 
ve městě – před budovou radnice a na Dukle. 
 Hlasovat je možné elektronicky prostřednictvím 
mobilního rozhlasu. Kdo nemá přístup k hlasování 
on-line, může využít také tištěných anketních líst-
ků, které jsou součástí tištěného Zpravodaje města 
Blanska a k dispozici budou také v informační 
kanceláři Blanka nebo na podatelnách městského 
úřadu. Využít lze také hlasovací lístek v pdf formá-
tu. Každý zletilý obyvatel Blanska má jeden hlas 
(oproti dřívějšku, kdy mohl jeden člověk podpořit 
projekty tři – což by letos při počtu tří projektů 
nedávalo smysl). 
 Připadá mi, že jsme (myšleno obyvatelé města, se- 
be nevyjímaje) promarnili skvělou příležitost, jak nechat 
vybudovat něco smysluplného. Netvrdím, že soutěžní 
projekty jsou k ničemu, ale jaksi není moc z čeho vy- 
bírat. A pevně doufám, že příští ročník se vydaří něko-
likanásobně lépe!

Marie Kalová
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Freddieho sloupek

Asi tak, soudruzi…
 Mnozí z čtenářů si jistě rádi připomenou, jaký 
jsem to radikál, pro některé hlupák, pro mnohé pro-
vokatér… Nemohu se znelíbit všem naráz a stejným 
způsobem, ale jedno právo mi ponechte… Právo na 
vlastní názor, jakkoli nepříjemný, jakkoli jízlivý, jakkoli 
drzý…
 Drzý jsem ostatně byl vždycky, zajímavé však je, 
že to téměř vždy bylo spojeno s mojí touhou vyjádřit 
svůj svobodný, snad specifický názor i v dobách, 
kdy se to nesmělo… A s dovolením si v tom budu 
pokračovat, když už jsem kvůli tomu dostal několikrát 
obrazně i doslova přes hubu…
 Je po místních volbách a nejsem zdaleka sám, 
komu se nelíbí spojení „nespojitelného“ na naší 
radnici. Ale budiž, lámání chleba je vždy na vítězné 
straně. Jen malou poznámku…
 Oslovení v názvu JE správné… Chováte se totiž 
stejně, jako se chovali soudruzi dříve. Tváříte se 
neomylně, kritiku shazujete nemístnými poznámka-
mi, případně je oceníte žalobou nebo posměšným 
komentářem. Stává se z vás Helena Vondráčková 
místní politiky.
 Uvědomte si, laskavě, pane starosto, paní mís-
tostarostová, že VŠICHNI občané tohoto města, 
lhostejno, zda vás volili, či ne, vás platí, jste jim ze 
své funkce alespoň morálně odpovědní a některá 
vaše vyjádření hraničí s pohrdáním, neúctou a (ano) 
drzostí… 

 Jakákoli kritika, která se snese na vaše bedra, 
pochází, údajně, z „fake“ účtů na sociálních sítích, 
nezakládá se na pravdě, budí pohoršení…
 Dovolte mi tedy, abych vám připomněl jeden fakt… 
Jste-li volenými zástupci, vstupem do politiky jste na 
sebe vzali závazek, jakkoli těžký… Ustát kritiku, vzít 
na sebe odpovědnost, spravovat věci společné tak 
dobře, jak jen to jde…
 Pokud nejste schopni dialogu, nejste schopni 
komunikace, pak nejste na svém místě, lhostejno 
jak krásně a přívětivě se dokážete do kamer tvářit…
Jako občanu tohoto města, členu jisté komunity 
je mi jedno, upřímně jedno, z jaké strany vedení 
města pochází. Pokud bude ono vedení městu ku 
prospěchu, jen dobře… Ale opravdu mi zvedá tlak 
to, jakým způsobem se ke kritice staví třeba paní 
Dražilová, která není schopna jakékoli komunikace, 
většinu kritiky svádí na výše uvedené „fake“ účty… 
Jenže stejně tak bych mohl za „fake“ označit i ty 
komentáře, které jí fandí… 
 Prosím vás snažně, soudruzi ve vedení města… 
Otevřete oči a snažte se pracovat pro město, pro 
nás. A pokud se setkáte s kritikou, není to proto, že 
vás někdo nenávidí, probůh… Je to proto, že lidé, 
kteří tady žijí, chtějí to město mít tak hezké, jak jen 
to jde…
 Uvíznete-li v ulitě vlastní neomylnosti a nadřaze-
nosti, lepší to nebude nejen v Blansku, ale ani nikde 
jinde…
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Komentář: O konkurenci
 Starší čtenáři si dobře pamatují, jak fungovalo hospodářství v socialistickém Českosloven-
sku. Vše se plánovalo a žádná soutěž na trhu nepřipadala v úvahu. Se závistí jsme vždy hleděli 
na „Západ“ na jejich vyspělou tržní ekonomiku, na výrobky, které se do naší země dostáva- 
ly pouze pašováním anebo přes TUZEX. Kdo chtěl video nebo rifle, musel shánět bony. Musel 
tedy většinou vstoupit do prostředí, které bylo pololegální, ba přímo nelegální, a „dotknout“  
se jeho pravidel a zejména se jim podřídit, aby bony a za ně kýžené zboží sehnal. Socialistická 
ekonomika vyvolala vznik tržního prostředí uvnitř sebe sama, bylo však nelegální a osoby, které  
se v něm pohybovaly (veksláci, zelináři, pumpaři), byly často stíhány a trestány. Nicméně 
podnikavost lidí ani komunisté nedokázali z občanů vykořenit. Je přirozená a je v lidech odjak- 
živa.

 Mnohostí podnikatelských subjektů a oblastí 
podnikání okamžitě po revoluci 89´ vzniklo kon- 
kurenční prostředí, v němž se každý účastník sou-
těže učil pohybovat a vyznat se v něm a kterému 
se každý (a to zdůrazňuji, neboť v devadesátých 
letech bylo oproti dnešku tržní prostředí velmi 
rovné a liberální, téměř idylické) musel podři- 
zovat. Hospody, obchody, výrobci, řemeslní-
ci, zkrátka všichni museli sledovat konkurenci  
a svým snažením, nápady a inovacemi chtěl je- 
den předběhnout druhého. Na chvíli tu byla oprav-
du ta zdravá soutěž, kterou nikdy nikdo nemůže 
nařídit či spoutat a která vedla k rozvoji společnosti 
a ekonomické prosperitě. Pochopitelně, čím je 
konkurence nepříjemnější pro podnikatele, tím 
je příjemnější pro zákazníky. Ti na volné soutěži 
vydělávají a je-li vše v harmonii, prospívá to ve 
finále všem. 
 Konkurence je z pohledu moderní lidské spo-
lečnosti obecně prospěšná v mnoha lidských 
činnostech, a zdaleka ne jenom v ekonomických 
oblastech. I politickému prostředí je užitečná 
soutěživost, tedy konkurence. Koneckonců ne 
nadarmo se demokratické politické prostředí defi-
nuje jako pluralitní soutěž politických stran a hnu- 
tí. Neměli bychom na to zapomínat, protože to 
platí odjakživa a platit to bude, dokud člověk 
nevymyslí něco lepšího. Winston Churchill řekl: 
„V tomto hříšném a žalostném světě se zkoušely 
a budou zkoušet mnohé způsoby vlády. Nikdo 
nepředstírá, že demokracie je dokonalá nebo 
samospasitelná. Demokracie je nejhorší způsob 
vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které 
lidstvo už vyzkoušelo.“ 
 Člověk má ovšem dvě zcela odlišné vlastnosti. 
Jedna je ta pozitivní a prospěšná, a tou je snažení, 
tvořivost, nápaditost, která v soutěži s druhými 
jedinci dává vyniknout vždy těm schopnějším. Ale 
také máme jiné, a v konečném důsledku větši- 
nou destruktivní chování. Tím je například potře- 
ba konkurenční chování obejít, omezit, zakázat. 
Děje se to všude, i na trhu (to koneckonců dnes 
vidíme na každém rohu). Ale co je horší, děje se 
to v politice.
 Kdo si vzpomene na rok 1998, asi si též vybaví 
období mimořádných voleb, krátce po rozpadu 
Klausovy vlády (po tzv. „Sarajevském atentátu“  
a aférách s tajemnými sponzory a švýcarskými 
konty ODS). Před těmito volbami se ucházeli  
o přízeň především dva hlavní hráči: ODS v čele 
s Václavem Klausem, a ČSSD pod vedením 
Miloše Zemana. „Doleva, nebo s Klausem“ bylo 
na billboardech a v předvolebních debatách na 
sebe útočili zavilí nepřátelé Klaus a Zeman, dru-
hý jmenovaný vypočítával skandály privatizace  
a vyhrožoval, že „bude vázat stranické knížky  
do kůže členů ODS“. Jak to dopadlo, všichni víme. 
Zeman jako vítěz voleb po krátkém a neúspěšném 
jednání s jinými stranami uzavřel pakt s ODS, 
nazvaný „Smlouva o pozici“, který se pak vžil pod 
výstižnějším názvem „Opoziční smlouva“. Tímto 
aktem se oba hlavní protagonisté vysmáli de- 
mokratickým pravidlům, a především voličům, 
jejichž volbu tím zcela popřeli. Dnes, s odstupem 
mnoha let víme přesně, co následovalo a jaký 
smrtelný společenský vliv na Českou republiku 
to mělo. Celé následující období po skončení 
mandátu vlády Miloše Zemana (v 2002) neslo 
výrazné stopy všech událostí, které se v době 
Opoziční smlouvy zrodily. Došlo k totální deziluzi 
voličů, demokratickým zásadám a pravidlům se 
přestalo věřit, politici (ti rozhodující) se zcela 
odtrhli od reality a nabyli pocitu (spolu s řadou jim 
nakloněných podnikatelů), že není nic na světě, 
co by nemohli učinit. 
 Asi si to dnes málokdo připustí, ale je nesporným 
faktem, že dnešní doba je tímto strašlivým, byť 
dvacet let vzdáleným obdobím vývoje naší země 
výrazně poznamenána. V nedávné době vlády  
A. Babiše jako by pokračovalo znásilnění demo-
kracie a politické soutěže podle not, které sepsali 
kdysi Klaus se Zemanem. Volby na podzim 2021 
daly naději, že to nejhorší už skončilo. Ale tato 
naděje žila poměrně krátce a před nedávnem  
v komunálních volbách opět významně pohasla. 
Ukázalo se totiž, že politická kultura, zahlodaná 
v myslích spousty regionálních politiků, nemá nic 
společného s pravidly, jimiž by se politická soutěž 
řídit měla. A že mnohem víc, než soutěž o myšlen- 
ky, je obava, aby ten druhý na mě něco nevytáhl, 
aby nezjistil, že jsem se v minulém volební obdo-
bí choval ne vždy čestně, aby mne neodpojil od 
penězovodů a vlivu. 
 Fascinuje mne názor, kterým se mnozí komu-
nální politici ohánějí a který zní asi takto: „když 
rozhodujeme o stavbě chodníku, je jedno, jestli  
o něm hlasuje komunista nebo člen ODS. Na 

radnici to o žádné politice není“. Ano, to je pravda, 
tedy – její část. Jenže jak už to bývá, chybí tomu 
ta druhá půlka sdělení. A tou je, že radnice není 
firma. Ve firmě je ředitel a majitel a ten rozho- 
duje se všemi důsledky: když dobře, firma pro-
speruje, když špatně, firma zanikne. Radnice  
ale zaniknout nemůže. A proto je tam sbor poli- 
tiků, kteří – vedle toho, že musejí najít shodu při 
stavbě chodníku – se ale také, a to je mnohem 
složitější, musejí vzájemně kontrolovat, soutěžit 
o názory, přesvědčovat druhé, plodit nápady, 
interpretovat nářky občanů, bránit před lobbis- 
ty a hlídat supy, usilující o obecní majetek a vliv.  
A zejména toto je úkolem různosti názorů a soutě- 
že zvolených zastupitelů. 
 Nastane-li situace, jako například v Brně, že 
kolem radnice krouží policie, jeden skandál stíhá 
druhý, jednou se prohledávají kanceláře politiků  
z ODS, podruhé z KDU, potřetí z ANO, není vlastně 
divu, že strach mají všichni. A najednou – patrně  
z onoho strachu – jakoby byli všichni brněnští poli-
tici na jedné lodi, aby odolávali protivětru Státního 
zastupitelství, jsou schopni utvořit dokonce spo-
jenectví, ne nepodobné jakési novodobé Národní 
frontě. Pro mladší čtenáře na vysvětlenou: Národní 
fronta je název pro politické uspořádání, jež vzniklo 
v roce 1945 a uvedli ji v dokonalost komunisté po 
puči v roce 1948, spočívající v tom, že strany, které 
se směly podílet na moci, se sdružily pod vedením 
KSČ, přičemž byla zakázána jejich konkurence  
a politická soutěž (Ústavním článkem č. 4). Takže 
byť bylo formálně stran více, rozhodovalo se pouze 
v sekretariátech KSČ.
 Národní fronta v Brně 2022 tedy spojila téměř 
všechny. Primátorkou dál zůstane Markéta Vaň-
ková, lídryně vítězné koalice ODS a TOP 09. Její 
nabídku koalice nakonec přijali lidovci se STAN, 
ANO, Piráti i ČSSD. V opozici tak zůstanou jen 
Zelení se Žít Brno a SPD s Trikolorou a Moravany. 
Vládnoucí koalice bude mít 46 z 55 zastupitelů 
(pozn.autora: na poslední chvíli z této „Národní 
fronty“ vystoupili Piráti).
 Byl bych schopen pochopit, kdyby se aktéři 
Brněnských voleb ucházeli o přízeň pod jinými, 
nepolitickými značkami. Kupříkladu místo ODS 
by se soustředili například jako Hnutí pro čistší 
Svratku, nebo místo ANO by se kandidátka jme-
novala třeba „Pstruzi do Ponávky“ či „Občané  
za výstavbu kostelů“ namísto KDU. Spojení podpo-
rovatelů kostelů s politiky-rybáři, to by nebylo nic 
proti ničemu. Ale tak to bohužel nebylo. Kandidáti 
se nechali zapsat pod vlajkou jasně profilovaných 
politických stran. Stran, které jsou každému vo-
liči dobře čitelné. A lidé i v komunálních volbách 
volí především podle nich, zejména ve větších 
městech.
 Ano, bude-li tato brněnská koalice rozhodovat 
o chodnících, nejspíš problém nebude. Ale co 
my víme, jak se budou členové koalice z různých 
partají chovat v situaci, kdy bude třeba projevit 
vlastní názor, vlastní vidění světa, vyjevit ideový 
názor strany, s kterým by se člen měl identifikovat. 
Dovedu si představit tisíce takových situací na 
každé – i té nejmenší radnici, kdy právě toto bude 
rozhodující. A nedovedu si naopak představit, jak 
v těch věcech bude Národní fronta v Brně (rozuměj 
široká koalice) zvedat v jednom šiku ruku. Jak 
bude hlasovat zastupitel pravicové politiky ODS  
s křesťanem z KDU a členem ANO, jehož ideologie 
je „řídit stát jako firmu“. A jak se titíž budou sjedno-
covat na tom, aby se provedl audit v odboru, který 
doteď jeden z nich šéfoval.
 Ne, nevěřím, že oprava chodníku se podle 
stranické knížky nerozhoduje. Ono to je totiž  
tak: „chodníky to začíná, Národní frontou to po-
kračuje a prohledáváním kanceláří a sekretariá- 
tů to končí.“ 
 Před několika dny mi jeden kamarád řekl: „já 
jsem možná ochoten leccos pochopit, koneckonců, 
už jsem skoro důchodce, ale když se mezi sebou 
jsou schopni domluvit ti, které jsem volil, s těmi, 
které bych nevolil nikdy v životě, pak to ve mně za-
nechá pouze jeden jediný dojem, a sice, že příště 
se na to vykašlu a k volbám nepůjdu. Protože to 
je ve finále jedno“.
 Tento můj kamarád je z Blanska, a komentoval 
politické poměry radnice Blanenské. Ono to cho-
vání komunálních politiků v Blansku je těm brněn-
ským velmi podobné. A zdaleka nejde o ojedinělý 
případ. Bohužel.
 Milí politici, co vy na to?

-mn-

Připomněli vznik 
československého státu

 Tradiční uctění památky vzniku samostatného Československa se uskutečnilo v pátek 28. října  
v dopoledních hodinách na náměstí Svobody před radnicí. Zástupci města Blanska položili věnce  
k památníku obětem I. světové války, zazněla státní hymna.

 Od vzniku samostatného Československa uply-
nulo 104 let. „Nic z toho, co máme, a na co jsme si 
zvykli, nesmíme považovat za definitivní a navždy 
zabezpečené. Znovu se musíme začít spoléhat 
především sami na sebe. Inspirujme se v tom jak 
u zakladatelů našeho státu, tak u těch, kteří jeho 
svobodu a suverenitu v průběhu celého minulé- 
ho století neváhali bránit, udržet a předat gene-

racím budoucím. Využijme dnešní den k tomu, 
abychom si to dobře uvědomili a abychom i v bu-
doucnu mohli slavit narozeniny našeho státu,“ řekl 
při slavnostním proslovu starosta města Jiří Crha. 
 Z řad veřejnosti se k oslavě výročí dostavilo 
pouze pár lidí. U pomníku drželi čestnou stráž 
skauti a zahrála Dechová hudba Blansko.

-mka-

BLANENSKÉ VÁNOCE JINAK?
 Slíbila jsem změny a čím jiným začít, než první 
velkou událostí, která nás co nevidět čeká? A nejen 
já se na ní těším. Již za pár týdnů začíná advent 
a jedna z prvních věcí, kterou nové vedení řešilo, 
bylo, aby i Blansko mělo svůj důstojný adventní 
program.
 Okresní město formátu Blanska si rozhodně 
zaslouží realizaci Vánoc na lepší úrovni, než tomu 
bylo dosud. Mohli bychom se, myšleno nové ve-
dení města, vymlouvat, že na konci října, už není 
prostor řešit zcela novou koncepci Vánoc, že je 
potřeba řešit to téměř s půlročním předstihem  
a začneme příští rok. Ale já si myslím, že když se 
chce, všechno jde a nejhorším řešením a postojem 
je odsouvat věci na neurčito, hledat důvody, proč 
něco nejde, a argumenty, proč pohodlně fungovat 

ve starých zajetých kolejích, byť jsou zrezivělé  
a už vůbec neplní svůj účel. 
 Takže letošní Vánoce v Blansku chceme jiné! no, 
budou organizovány horkou jehlou, protože toto 
téma otevíráme na začátku listopadu. A rozsvícení
vánočního stromu 25.  11. je v podstatě cílová 
rovinka, které měla předcházet spousta práce, ale
i tak věřím, že to bude stát za to. 
 A advent je také obrovská příležitost pro místní 
podnikatele. Chtěla bych i je poprosit, že pokud 
mají nápad nebo chuť nám pomoci s organiza- 
cí BLANENSKÝCH VÁNOC (ať už materiálně 
nebo finančně), ať se určitě ozvou na  můj email: 
drazilova@blansko.cz. Zkusíme najít možnost 
oboustranně prospěšné spolupráce, děkuji !!

Lenka Dražilová, místostarostka

Další MonitorDalší Monitor
vychází 18. listopaduvychází 18. listopadu
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Sponzor rubriky:

Na kávě s Jaromírem Maňouškem 
Jaromír Maňoušek působí v oblasti energetického poradenství od roku 2009. Je jednatelem společnosti 
Šetři za tři s. r. o., která zajišťuje služby, jako je výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu domác-
nostem, firmám, ale i řadě obcí a měst, a to nejen v okrese Blansko, ale v rámci celé České republiky. 
Spolupracuje s vybranými dodavateli elektřiny a zemního plynu a dalších služeb. 

 Pane Maňoušku, co říkáte na události posledního 
roku na trhu s energiemi?
 Musím říct, že události posledního roku byly nejen 
pro běžného spotřebitele zcela nepředvídatelné. Od 
krachu společnosti Bohemia energy, přes situaci na 
Ukrajině až po rekordní vysoké ceny na burze z konce 
srpna letošního roku.
 V měsíci říjnu minulého roku, kdy odběratelé 
Bohemia energy spadli do DPI (dodavatel poslední 
instance), jsme předpokládali, že to je to nejhorší, 
co se mohlo stát. Na tuhle situaci nebyl připraven trh 
ani státem určení dodavatelé. Najednou tu byl více 
než milion odběrných míst, která potřebovala zajistit 
řádnou dodávku energií. Situace byla o to horší, že na 
energetických burzách byla cena elektřiny i zemního 
plynu vysoká a téměř žádný dodavatel neměl o tyto 
odběratele zájem. A o to horší, že tohle vše se odehrálo 
v době topné sezóny, kdy výrazně spotřeba elektřiny,  
a především zemního plynu stoupá. Desetitisíce klientů 
tak zůstaly v DPI do konce února a tisíce klientů až 
do konce šestiměsíčního období, které je ultimátem 
najít si řádného dodavatele namísto DPI. Jak bylo 
predikováno odborníky, ceny na burze začaly v první 
polovině února klesat. Řada menších dodavatelů se 
tak dostala do situace, kdy – než aby skončili jejich 
klienti v DPI – prodala celé či část svého portfolia klientů 
jiným dodavatelům energií, kteří byli v takové pozici, 
že mohli přijmout stovky až tisíce nových klientů naráz  
a „zafixovat“ jim tak výhodnější ceny než v režimu DPI.
 To se ale u řady dodavatelů potýkalo s následnými 
problémy i přesto, že energie měli u velkododavatele 
nakoupené. Například společnost Manta Commodi-
ties, která nakupovala na zahraničních trzích elektřinu  
i zemní plyn pro více jak patnáct dodavatelů energií, 
přestala plnit závazky k dodavatelům energií. Doda-
vatelé, kteří měli nakoupené kontrakty u společnosti 
Manta Commodities, se tak dostali do situace, kdy ze 
dne na den přišli o možnost dodat nakoupené energie 
svým klientům a museli začít nakupovat za aktuální 
ceny na trhu. 

 Další růst cen nás čekal po zahájení „speciální ope-
race na Ukrajině“. Ceny postupně rostly až do období 
konce srpna 2022, kdy dosáhly skutečného vrcholu  
s cenou na 25 tisíc Kč za MWh elektřiny a přes 7 tisíc 
Kč za MWh zemního plynu.

 Jsou spotřebitelé energií dostatečně informování 
o situaci a poučeni, jak ji co nejlépe zvládnout?
 Růst cen probíhá opravdu už velmi dlouho na to, 
aby vláda dala hlavy dohromady, spojila se s odborníky  
z energetiky a přišla tak s co nejlepším řešením. 
Mezitím nás od jara letošního roku přes média zásobí 
zprávami o tom, jak nenechá domácnosti a firmy 
padnout a celou situaci řeší. Opak je pravdou. Musím 
podotknout, že situace, v které se nyní nacházíme, je 
pro všechny nová a jednoduché řešení ani neexistuje. 
Místo toho jsme se dočkali v mediích rad, jak nemá-
me uzavírat smlouvy na dobu určitou, pak zase přišly 
ceny dle SPOTU (aktuální denní trhy na burze), kde 
řada klientů skončila po tom, co jim jejich dodavatel 
zrušil fixní cenu. Musím říct, že porušení fixní cen se 
netýkala pouze menších dodavatelů. Zažil jsem situaci, 
kdy jsem byl na jednání v restauraci, která měla mít 
fixaci u dodavatele E.ON do září 2023, a druhý den mi 
paní provozní zaslala e-mail, kde se společnost E.ON 
omlouvá a oznamuje, že zvyšuje cenu již od září 2022. 
 Jestli dodavatelé měli právo změnit cenu z fixní na 
cenu dle burzy na SPOT, je věc druhá. Jde o to, že 
někteří dodavatelé zaslali svým klientům jen nový ceník 
pár dní před platností účtování ceny podle spotových 
cen, místo toho, aby postupovali dle energetického 
zákona a informovali o tom klienta 30 dní dopředu, 
jak ukládá zákon, a klient tak měl možnost nejpozději 
10 dní před změnou ceny podat ukončení a vybrat 
si jiného dodavatele energií. Také jednomu z našich 
dodavatelů elektřiny a zemního plynu se stalo, že byl 
nucen upravit ceny pro nedodržení závazku ze strany 
Manta Commodities a informoval tedy klienty o změně 
cen dle burzy na spotové ceny. Na porušení fixních 
cen a přechod na spotové ceny se dívá nestraně nyní 
i Energetický regulační úřad, který vydává pouze dopo-
ručení zvážit, zda dodavatel nechce situaci přehodnotit. 
To samozřejmě pouze těm dodavatelům, kteří klienta 
informovali dle energetického zákona.

 Jakou smlouvu uzavřít s dodavatelem energií? 
 Jak jsem zmiňoval výše, doporučení se často mění 
i u odborníků a laik odběratel se těžko rozhoduje,  
zda je pro něj lepší fixovat cenu u „větších“ dodavate- 
lů nebo využít nižších cen „menších“ dodavatelů ener- 
gií nebo také využít nabídky ceny elektřiny i zemního 
plynu dle ceny na burze, spotových. Na tohle se nedá 
stoprocentně odpověď, co je nejlepší řešení. Existuje 
několik možností, jak situaci řešit.
 Vysvětlím na svém vlastním případu: 
 Od podzimu 2021 jsem měl fixní cenu u dodavatele 
První česká energie, a.s. Tento dodavatel mi držel 
cenu až do konce dubna letošního roku, kdy už nebyl 

schopen dodržet tuhle cenu, protože společnost Manta 
Commodities, u které měl můj dodavatel energie na 
další období nakoupené a zaplacené, přestala energii 
dodávat. Přešel jsem tedy k jinému, kde jsem byl  
už nucen fixovat daleko vyšší ceny, které vycházely 
z aktuálně platných ceníků na trhu s energiemi. Tím 
dodavatelem je společnost eYello CZ,k.s. patřící do 
skupiny Pražská energetika. Mám fixní cenu kolem 
6000 Kč/MWh bez dph a mohu být spokojený?! Ovšem 
je tu i jiný pohled: Sice jsem nebyl na cenách dle spotu 
v době, kdy dosahovaly rekordních cen, ale mám fixaci 
na dva roky, která se mi nezmění ani v době, kdy ceny 
na spotu jsou nyní méně jak 4000 Kč/MWh. A to v době, 
kdy začíná topná sezóna! Navíc od 1. 1. 2023 bude 
slibované zastropování cen, takže kdybych si nechal 
spotovou cenu, na kterou mi původní dodavatel změnil 
smlouvu, tak mám maximální cenu určenou cenovým 
stropem a kdyby byla na burze nižší, tak by se mi tato 
spotová cena okamžitě projevila do ceníku a byla by 
ještě nižší než strop určený vládou. To je například 
aktuální situace na spotových cenách.
  Tímto bych chtěl poukázat, jak rychle se může v této 
době situace měnit a ovlivnit tak rozhodnutí, které jste 
udělali třeba i krátce nedávno.

 Jaké pomoci jsme se tedy dočkali od státu?
 Tak v první řadě tu máme pomoc v režimu Úspor-
ného tarifu. O jeho podobě vedla vláda jednání od jara 
letošního roku. Když shrnu všechny možné varianty, 
které se v průběhu několika měsíců objevovaly na 
veřejnosti, tak podoba měla být taková, že v letošním 
roce bude cca 2000 až 5000 korun příspěvek a plnou 
výši domácnosti dostanou až v roce 2023, kdy dosáh-
ne příspěvek maximální výše až 16 tisíc Kč, a to jak 
pro elektřinu, tak i zemní plyn. Tohle vše jsme dostali 
přislíbeno ještě začátkem podzimu. Dnes je výsledek 
takový, že platí jen pro odběr elektřiny, a to pouze pro 
letošní rok ve výši 2000 až 3500 Kč podle distribuční 
sazby na odběrném místě. Další část úsporného tarifu 
je „odpuštění“ poplatků na podporu obnovitelných 
zdrojů (POZE) energií ve výši 0,6 Kč za každou kWh. 
Na rok 2023 se Úsporný tarif ruší!!  
 Další pomocí bude všemi očekávané zastropování 
cen elektřiny a zemního plynu, a to jak pro domácnosti, 
firmy, tak i veřejný sektor. Pro domácnosti a firmy na 
nízkém napětí a maloodběru zemního plynu jsou pra-
vidla jednoduchá.
 Cena za elektřinu je 6050 Kč/MWh s DPH a zemní 
plyn 3050 Kč/MWh s DPH. Tyto ceny by měly značně 
zmírnit ceny u těch klientů, kde jejich dodavatel neměl 
dostatečně nakoupeno nebo o své kontrakty přišel, jak 
jsem uvedl výše. U těch odběratelů, kteří jsou dlouho-
době u svých dodavatelů, se prozatím státem určený 
strop dotknout skutečně nemusí a mohou mít nyní 
ceny nižší. To vše platí pouze do doby, než jim skončí 
fixace nebo jejich dodavatel vydá nové ceny na další 
období, kde již bude nucen promítnout aktuální ceny za 
dlouhodobé kontrakty, které jejich dodavatel nakupuje 
na zahraničních trzích a jejichž ceny jsou stále značně 
vyšší než současné ceny na spotovém trhu.

 Je zastropování cen tím správným řešením? Kdo 
to zaplatí?
 Určitě bych toto jednání vlády nenazýval řešením, 

ale spíše dočasným opatřením. Jako řešení můžeme 
brát to, že vláda zajistí například dodávky zemního 
plynu od jiných dodavatelů, než je Rusko. Dále umožní 
výrobu ze zdrojů, které se doposud celá Evropa snažila 
omezit, jako je uhlí, a větší podporu jaderné energie. 
Podaří se zajistit snížení cen emisních povolenek, které 
jsou potřebné k výrobě elektřiny z výše jmenovaných 
zdrojů, a bude hledat další řešení, které na rozdíl od 
současného opatření, kterým je zastropování, nebude 
stát náš stát více, než si dokážeme spočítat.
 Na podzim jsme se mohli v médiích dočíst, že vláda 
počítá, že zastropování bude stát státní kasu 130 mili-
ard, pak přidali k domácnostem i firmy a byla zmíněná 
částka nová, a to cca 250 miliard po dobu opatření 
jednoho roku. Jsem přesvědčen o tom, že tato částka 
je daleko vyšší. Po dotazu na naše obchodní partnery, 
tedy dodavatele energií, jakou částku bude stát zastro-
pování po dobu jednoho roku státní kasu, jsem dostal 
jasnou reakci – více jak 1 bilion korun! Také jsem počítal 
a osobně se domnívám, že to skutečně bude více jak 
680 miliard za 1 rok. Vše samozřejmě závisí na cenách 
dlouhodobých kontraktů, kde se energie nakupují, když 
cena klesne. V současné době se cena dlouhodobého 
kontraktu na celý rok 2023 pohybuje kolem 9700 Kč/
MWh elektřiny bez DPH a 3500 Kč/MWh zemního plyn 
bez DPH.
 Z výše uvedených skutečností se domnívám, že 
zastropování nebude ani po celý rok 2023, jak vláda 
slíbila, ale byl bych rád, kdyby jako opatření vydržela 
alespoň v této podobě do konce současné topné se-
zóny a zároveň vláda pracovala s odborníky na řešení.

 Jaké tedy možnosti spotřebitelé mají?
 O tom, jak ušetřit desítky kilowathodin elektřiny ročně 
se dočteme dnes téměř na každém webu a v denním 
tisku. Myslím tím rady tipu používejte LED osvětlení, 
odmrazte ledničku, větrejte krátce a intenzivně, vařte 
s pokličkou na hrnci, vypínejte elektronické přístroje  
z pohotovostního režimu apod. To vše a řada dalších 
tipů platí a sám se těmito rady řídím. Ale rád bych 
upozornil na jiné efektivnější možnosti, které se nabízí. 
Prvním z nich je kontrola správně nastavené distribuční 
sazby, která říká kolik zaplatíte za distribuční poplatky 
jako je platba za jistič a distribuci, tedy dopravu samotné 
elektřiny. Samozřejmě tyto změny mají své podmínky  
a pravidla. Při správně nastavené distribuční sazbě mů-
žete ušetřit v domácnosti tisíce korun ročně z celkové 
platby za elektřinu. Další možností, léty již ověřenou 
praxí, jak snížit značně odběr elektřiny z distribuční 
sítě, je pořízení fotovoltaické elektrárny. Při pořízení 
optimálně výkonné sestavy na střechu vašeho domu 
či firmy lze ušetřit až 80 % roční spotřeby. Efektivita  
se liší dle toho, jakým způsobem je elektřina na vašem 
odběrném místě spotřebovávána. Díky změnám v le-
gislativě a dotacím je pořízení fotovoltaické elektrárny 
jednodušší a dostupnější pro stále více odběratelů 
elektřiny. Legislativa se neustálé posouvá a už v příštím 
roce nás čeká řada změn, jako je třeba instalace většího 
výkonu FVE bez stavebního povolení, větší výkon bez 
nutnosti licence a řada dalších změn, o kterých budu 
hovořit příště.

Martin Müller
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TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

• tisk letáků již od 0,26 Kč 

• grafický návrh ZDARMA 

• kvalitní a rychlý roznos po Blansku 
a okolí za bezkonkurenční ceny

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334

HOSPŮDKA ZBOROVEC

SVATOMARTINSKÉ MENU
Předkrm:
Domácí paštika 
s brusinkami, bagetka

Polévka:
Husí vývar s domácími 
nudlemi

Hlavní chod:
Pečené husí stehno, 
dvoubarevné zelí, 
bramborový a karlovarský knedlík

Dezert:
Domácí vdolečky s tvarohem a povidly.

Speciální Svatomartinské pivo na čepu.

Zborovec 1, Blansko. Rezervace:  731 186 728

11. - 13.11.

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

V Blansku se chystá Rajbas
 Dny plné neobyčejných zážitků opět zažije Blan- 
sko a okolí o prodlouženém víkendu 17.–20. listo-
padu. Již 24. ročník festivalu filmů, setkání a dobro-
družství zahájí program prezentací dětí a mládeže 
WAU! ve čtvrtek v Domě přírody Moravského krasu 
na Skalním mlýně. Hostem svátečního odpoledne 
bude paleontolog Štěpán Rak.
 Opravdový maraton filmových projekcí, prezenta- 
cí a setkání s filmaři, outdoorovými sportovci a ces- 
tovateli čeká návštěvníky v sálech Dělnického domu 
a kina od pátku do neděle. Dramaturgie si dala  
s výběrem hostů patřičně záležet a letos sází i na  
mediálně známé tváře a hlasy z televize a rozhlasu. 
Mezi hosty bude například rozhlasová moderátorka 
Lucie Výborná, rosnička Alena Zárybnická nebo 
polárník a režisér Petr Horký. Z Kanady do rodného 
Blanska zamíří Mike Hubert a na Balkán nás pozve 
speleolog a fotograf Marek Audy.
 Rajbas zůstává především filmovým festivalem 
a do této koncepce zapadá uvedení výpravného 
dokumentu CIVILIZACE režisérem snímku Petrem 

Horkým a projekce BEST OF FEST nejlepších filmů 
z partnerského Mezinárodního horolezeckého filmo-
vého festivalu v Teplicích nad Metují. A samozřejmě 
tradiční filmové soutěže OKEM DOBRODRUHA (22. 
ročník soutěže neprofesionálního filmu) a NaFEST 
(prezentace netradiční cesty na festival). V porotě 
Okem dobrodruha zasedne tradičně Miroslav Nápla-
va (Prima ZOOM, Srdcaři.cz) a letos také Jaroslav 
Jindra (Česká televize, cyklus Na cestě a Objektiv).
 A nabídka aktivit nezůstane jen za dveřmi sálů. 
Jako každoročně bude příležitost vyběhnout při GRE-
NA BĚHU na hořický kopec se zátěží pětilitrového 
soudku nebo strávit páteční večer a noc při šifrovačce 
MEGBOLONDUL.
 Na Rajbasu jde především o setkání. Setkání 
ostřílených dobrodruhů i těch, co se přijdou jen tak 
pobavit.
 Akce probíhá ve spolupráci s Kulturou Blansko  
a nad jejím konáním převzal záštitu starosta města. 
Vše o programu na www.festival-rajbas.cz.

Horizont Blansko

* Půjčovna HAKI lešení Olomučany tel. 604 585 530.
* Služby typu „HODINOVÝ MANŽEL“ Tel.: 721 108 085/
www.karban.org
* Kdo doučí žáka 8. třídy matematiku. Dobře zaplatím! 
Ostrov u Macochy a okolí.Tel. 720 277 518.
* Koupím menší chatu nebo zahradu. Tel. 730 655 978.
* Prodám zánovní demižony o obsahu 25 l a 20 l, kte- 
ré jsou uloženy v plechových pozinkovaných koších  
s držadly. Cena cca 300,- Kč. Tel. 702998656
* Prodám kompletní zimní kola plech. 205/60 R16, Nokian. 
Cena 12.000,- Kč. Tel.: 737 147 732.
* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. 
Tel.: 732 619 095.
* Masivní stůl 122x77 v. 83, zakázková práce. Skříňku 
pod televizor, také jako knihovna. Za symbol.cenu. Tel. 
737 622 786.

Řádková Inzerce

Vzpomínka Hvězdy Ti nesvítí, sluníčko nehřeje,
už se nám nevrátíš, už není naděje.

Dne 1. listopadu jsme vzpomněli nedožitých 
55. narozenin a 3. listopadu tomu bylo 23 let, 
kdy nás náhle opustil náš syn, bratr, manžel, 

tatínek a strýc, pan

Vlastimil KAZDA.

Stále vzpomínají maminka, synové, 
manželka a sestra s rodinou.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

	 Hvězdy	 Ti	 nesvítí,	 slu-
níčko	nehřeje,	už	se	nám	
nevrátíš,	už	není	naděje.

 Dne 1. listopadu  jsme 
vzpomněli nedožitých 55. 
narozenin a 3. listopadu 
tomu bylo 23 let, kdy nás 
náhle opustil náš syn, bratr, manžel, tatínek a strýc, 
pan VLASTIMIL KAZDA.
 Stále vzpomínají maminka, synové, manželka  
a sestra s rodinou. 
 Kdo jste ho znali vzpoměňte s námi.

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej vstupenek:
Hradišťan – 4. 11. 2022 v 18 h. Jeskyně Výpustek. Ce- 
na vstupenky: 500 Kč. 
Koprovka aneb Na útěku – 4. 11. 2022 v 19:00 h. 
Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky 130 Kč. 
HARLEJ – 5. 11. 2022 od 19:00 h. Dělnický dům, Blan-
sko. Cena vstupenky: 450 Kč. 
Dinosauří pohádka – 6. 11. 2022 v 10:00 h. Dělnický 
dům Blansko. Vstupenky v předprodeji v Informační 
kanceláři Blanka. Cena vstupenky: 100 Kč.
Jirka KOLBABA – CESTA NAPŘÍČ USA – UKRADENÁ 
ZEMĚ – 9. 11. 2022 od 18:30 h. Hospůdka na Točně, 
Těchov. Cena vstupenky: v předprodeji 220 Kč / na 
místě 250 Kč. 
HUDBA NA ZÁMKU: Martin na druhou – 10. 11. 2022  
v 19:00 h. Zámek Blansko (Hudební salon), Blansko. 
Cena vstupenky: 120 Kč. Vstupenky si můžete rezer-
vovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo přímo  
v Informační kanceláři Blanka.
Túfaranka ze Šakvic – 11. 11. 2022 v 18 h. Dělnický 
dům, Blansko. 
Screamers – 22. 11. 2022 od 19:00 h. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 300 Kč. Příběh divokého 
zápachu – 26. 11. 2022 19:00 h. Dělnický dům, Blan-
sko. Cena vstupenky: 130 Kč. Vstupenky si můžete  
rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo pří- 
mo v Informační kanceláři Blanka.
Příběh divokého zápachu – 27. 11. 2022 19:00 h. Hos-
půdka na Točně, Těchov. Cena vstupenky: 130 Kč.
Vlasta Redl & kapela – 6. 12. 2022 v 19:00 h. Kino, 
Blansko. Cena vstupenky: 420 Kč. Vstupenky si můžete 
rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo přímo 
v Informační kanceláři Blanka.
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LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7, Blansko

Pronajmeme prostory v hlavní 
budovû b˘valého ADASTu Blansko.

NOVù K PRONAJMUTÍ 
cel˘ objekt ve dvofie 

ADASTu Blansko 100 m2

e-mail: nemec@amica.cz

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

Koňským spřežením na ostrov 
Neuwerk v Severním moři

V listopadu nás najdete 
na těchto akcích:

Nákup na internetu:
www.odmartina.cz

Poctivé, ručně vyráběné paštiky.

5.11. Pojďte s námi za pohádkou Podlesí

10.11. FARMÁŘSKÉ TRHY BLANSKO

12.11. NA VÍNO S MARTINEM Zámecký park

13.11. VÍTÁNÍ SV. MARTINA Zámecký park

24.11. FARMÁŘSKÉ TRHY BLANSKO

25.11. Rozsvěcení vánočního stromu Blansko

30.11. Rozsvěcení vánočního stromu Letovice

 Společný partnerský projekt mezi Gymnáziem Blansko a Integrierte Gesamtschule v německém 
Oytenu je zaměřen na výměnu studentů a pedagogů od roku 2017.
 Po covidové přestávce 
uspořádaly obě školy další 
výměnný pobyt s poznáváním 
dvou mimořádných přírodních 
regionů – Moravského krasu 
v Blansku a wattového moře 
v Dolním Sasku v Německu. 
Do odvážného projektu se 
přihlásilo 22 rodin, 11 z České 
republiky a 11 z Německa. 
Výměna se uskutečnila bě-
hem září 2022 již po čtvrté za 
finanční podpory Česko-ně-
meckého fondu budoucnosti.
 Němečtí studenti přijeli 
do České republiky poprvé 
a jejich první setkání s naší 
zemí je čekalo v nádherném 
prostředí Punkevních jeskyní, 
prošli se po dně Macochy, 
projeli se lodičkami po Punkvě, zavítali do tajemných 
prostor propastí a krápníkových zákoutí Sloupsko-
-šošůvských jeskyní, kterými je doprovázeli létající 
netopýři hledající svá zimoviště. Výlet do Brna a 
vlastnoruční výroba regionálních produktů v podobě 
mýdla a svíčky z včelího vosku vyplnily program 
dalších dní. Všichni účastníci projektu si užili pře-
krásný podvečer společným opékáním špekáčků 
na veřejném výletišti na Hořicích, odkud si němečtí 
teenageři nafotili fotografie Blanska. Hostitelské ro-
diny se sešly před odjezdem do Německa v jídelně 
gymnázia s vedením školy a organizátory projektu.
 Osm set kilometrů vzdálené městečko Oyten se 
stalo po Blansku dalším výchozím bodem pro aktivity 
spojené s poznáváním fauny a flory wattového moře 
u břehů Severního moře. 
 Po dně wattového moře, které odkryl odliv, pro-
vedli studenty a jejich pedagogy průvodci, za jejichž 
asistence nasbírali typické organismy místního 
biotopu, kterými jsou wattoví červi, raci poustevníč-
ci, ústřice, slávky, srdcovky, mořští šneci, garnáti či 
grundle. Tyto následně zkoumali pod binokulárními 
lupami v Domě národního parku Dorum-Neufeld. 
Dobrodružství čekalo na studenty v Sahlenburgu. 
Z tohoto místa jsou za vhodných meteorologických 
podmínek vypravovány koňské povozy, aby odvezly 

zájemce na 14 kilometrů vzdálený ostrov Neuwerk 
v Severním moři, a to po dně moře, které odkryl 
odliv. Návrat na pevninu byl možný pouze lodí, 
neboť příliv po několika hodinách začal zaplavovat 
příjezdovou cestu. Při prohlídce ostrova Neuwerk s 
dvěma ornitology provedli žáci odborná pozorování 
moderními dalekohledy, objevili kolonie racků, hus 
šedých, ústřičníků.
 Plavba lodí přístavem Hamburg je pro Středoevro-
pana z Blanska mimořádným zážitkem. Studenti si ji 
měli možnost vychutnat proplouváním kolem obřích 
kontejnerových lodí, naložených až 20 000 kontej-
nery, mohutných nákladních jeřábů a lodních bagrů, 
které pravidelně upravují pro potřeby lodní dopravy 
dno Labe. Akce byla doplněna přednáškou místního 
ekologického aktivisty o česko-německé spolupráci 
v péči o řeku Labe, která obě naše země spojuje a 
směřovala k završení celého projektu – budování 
vzájemného respektu k přírodním hodnotám každé 
země, uchování a zvelebování regionálního bohat-
ství a uvědomování si vlivu našeho každodenního 
chování na životní prostředí. 
 Studenti blanenského gymnázia a IGS Oyten se 
setkají při dalším výměnném pobytu v Blansku opět 
příští rok.

Mgr. Jana Žilková, koordinátorka projektu

Boj za zdravou prostatu v Nemocnici Blansko 

Charita pomáhá lidem řešit rostoucí ceny energií

 Nejúčinnějším bojem proti mnoha nemocem je prevence. V týdnu od 7. do 11. listopadu 2022 proto chtějí 
zdravotníci Nemocnice Blansko pomoci mužům bojovat proti rakovině prostaty. Stačí, když se zájemci 
dostaví v uvedených dnech od 9 do 11 hodin na oddělení klinických laboratoří blanenské nemocnice  
a nahlásí zájem o bezplatné preventivní vyšetření prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. 

 „Tato preventivní akce vznikla před několika lety 
v rámci Mezinárodního dne mužů, který se připomí-
ná 19. listopadu, abychom upozornili na důležitost 
prevence karcinomu prostaty. Ten je totiž v České 
republice nejčastějším onkologickým onemocněním 
u mužů,“ uvádí ředitelka blanenské nemocnice Vla-
dimíra Danihelková. 
 Vyšetření je určeno pro všechny muže ve věku od 
50 let; není zatěžující, jediným požadavkem je při- 
jít nalačno. Není třeba se objednávat. Zájemcům  
o vyšetření zdravotníci odeberou jednu zkumavku 
krve. Výsledek vyšetření bude znám ještě týž den, 
pacient si na něj může počkat, nebo zatelefonovat 
– dle individuální domluvy. V případě pozitivního 
nálezu bude automaticky kontaktován a nasměrován 
k dalšímu řešení se specialistou – urologem. 
 U mužů před čtyřicátým rokem se nádory prostaty 
téměř nevyskytují. Mezi 65. a 75. rokem je výskyt 
tohoto onemocnění nejčastější. „Preventivní vyšet-
ření se doporučují od padesáti let věku jednou za 
jeden až dva roky (dle výsledků odběrů). V případě, 

že u rodinných příslušníků daného muže byl zjištěn 
karcinom prostaty, měl by chodit na prevenci od 
čtyřiceti let,“ upozorňuje urolog Nemocnice Blansko 
Martin Drábek.  
 Pokud se objeví některé příznaky, jako je nucení 
na močení a buzení ze spánku kvůli tomu, obtížné  
a časté močení, pocit nevyprázdnění, močení  
v malých dávkách či slabý proud moči, je nejlepší 
obrátit se na svého praktického lékaře, případně 
rovnou na urologa. Tyto příznaky rozhodně nemusí 
signalizovat rakovinové onemocnění, ale je třeba 
nechat se vyšetřit. 
 Karcinomem prostaty u nás onemocní téměř osm 
tisíc mužů ročně a výskyt neustále roste. Většina 
rakovin prostaty se rozvíjí, aniž by si pacient po-
všimnul jakýchkoli příznaků v raném stádiu. Proto 
je vyšetření PSA ideální prevencí, jelikož dokáže 
počátek zhoubné nemoci odhalit. A včasné odhalení 
jakéhokoliv druhu rakoviny je pro úspěšnost léčby 
nejdůležitější. 

-mka-

 Také na Blanensku přibývá lidí, kteří se kvůli rostoucím cenám energií dostávají na hranici existenč-
ního minima. Často k tomu řeší spory s dodavateli nebo zprostředkovateli energií. Charitní poradna 
Oblastní charity Blansko těmto lidem zdarma nabízí pomoc.

 „Pracovnice poradny například radí lidem, kteří 
nesouhlasí s navýšenými zálohami za energie. 
Společně řešíme, zda je možné bránit se proti 
tomuto navýšení a jaké kroky můžou podniknout  
k jejich snížení,“ přibližuje vedoucí poradny Kateřina 
Korbelová.
 Lidé se v poradně dozví, za jakých podmínek lze 
přejít k jiným dodavatelům, o jaké sociální dávky si 
mohou žádat nebo jak se bránit proti navýšení cen 
za energie. „Klientům také pomáháme například s vy-
plněním potřebných formulářů pro získání sociálních 

dávek, se sepsáním případné výpovědi dodavateli či 
zprostředkovateli, s žádostí na Energetický regulační 
úřad,“ doplňuje vedoucí poradny.
 Vedle pomoci s energiemi Charitní poradna dále 
pomáhá lidem při řešení dluhů, v pracovně-práv-
ních vztazích, rodinných a občanských vztazích, při 
jednání s úřady, v ochraně spotřebitele, při podání 
žádostí o sociální dávky apod.
 Na Charitní poradnu se mohou lidé obracet od 
pondělí do pátku na telefonním čísle 516 411 583.

Vladěna Jarůšková 
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Vietnam: Na sever (1. část)

 Hanoj, 2. listopadu 2019. Budík nás tahá z postele 
v 6.30. Před hotelem nás čeká minivan, který nás po-
veze do města Ha Giang na severu Vietnamu. Šofér 
přijíždí ještě před sedmou, pomáhá se zavazadly do 
auta a uvnitř vozu se nám rozšíří panenky úžasem. 
Minivan uvnitř připomíná limuzínu. Kožená prostorná 
sedadla se dají sklopit až do polohy vleže, každý 
pasažér má vlastní nabíječku a dostatek prostoru. 
 Po cestě nabíráme další pasažéry - čtyři Vietnam-
ce, kteří celou cestu nezavřou pusu. Takže sbohem, 
klidný spánku... Z čeho nemám vůbec radost, je 
počasí - celou cestu z Hanoje prší. Okruh Ha Giang 
loop měří skoro 400 km a jet na motorkách v dešti 
se mi vůbec nechce.
 Do města Ha Giang se dostáváme něco po 
13. hodině a míříme k nebližší půjčovně motorek. 

Majiteli vysvětlujeme, že 
bychom rádi ještě dnes 
dojeli do Du Giá. Kroutí 
hlavou, že je špatné po-
časí a moc hodin. Takže 
je rozhodnuto, dáváme 
si oběd a krosny vle-
čeme do hotelu těsně 
vedle půjčovny (250 Kč 
za dvoulůžko s vlastní 
koupelnou). Cestu ne-
cháme na zítra a uvidí 
se, co zvládneme. 
 Odpoledne využívá-
me k průzkumu. Turisté 
tu žádní nejsou. Prochá-
zíme po městě, které se 
sice jeví jako malé, ov-
šem bydlí v něm 72.000 
obyvatel! Je tu špína, 
prach, voda v řece je 
kalná a plná odpadků. 
Na břehu jsou malá po-
líčka a obyvatelé na nich 
pěstují zeleninu a ovoce.
 Zastavujeme na kafe 
a pouštím se do hovoru 
s místním Vietnamcem. 
Zajímá jej všechno. Mě 
spíš zajímá, zda potře-
bujeme do hor k hrani-
cím s Čínou povolení. 
V Ha Giangu je víkend 

a nikdo mi jej nevydá. Vietnamec se jen zasmál  
a odvětil, že na policisty v horách nejspíš nenara-
zíme. A když, tak povolení nebude potřeba. Hurá. 
Takže dodržíme původní plán a navíc ušetříme 
dohromady 80 USD.
 Město večer ožívá. Na velikém náměstí je spousta 
lidí, jídlo, pití, zábava. Děcka se projíždí v elektric-
kých autíčkách a my aspoň vidíme, jak místní tráví 
sobotní večer. Míříme do hotelu. Počasí už opravdu 
vypadá dobře, a tak něco po půlnoci zaléháme  
a domlouváme si sraz v 7.30 vedle v hospodě.

 Sedíme na maličkých židličkách, srkáme výtečnou 
polévku phó a máme o dost lepší náladu než včera. 
Celou noc jsem se modlil k vietnamským bohům 
deště, aby přestalo pršet. Vyslyšeli mne! Vypadá 

to, že počasí, které je klíčovým faktorem úspěchu 
plánovaného třídenního putování vietnamskými 
horami, nakonec přece jenom vyjde. 
 Suneme se s krosnami vedle do půjčovny. Místo 
skútrů bereme dražší a silnější stroje, než jsme měli 
původně v plánu a s klukem z půjčovny konzultujeme 
plánovanou cestu. Vše je tak, jak jsem naplánoval 
doma. 
 Krosny necháváme v půjčovně (jsou na to nachy-
taní), batohy balíme do igelitu a vážeme na nosič. 
Nasedáme a vyrážíme. Za městem vjíždíme do hor. 
Je mlha, což mne trochu mrzí, ale zároveň jsem rád, 
že neprší. Mohlo být daleko hůř!
 Po prvních 50 km dorážíme do místa Quan Ba. 
Z nadmořské výšky 300 m jsme vyjeli asi do 1.200 
m a rozhlížíme se po okolí. Nádherný výhled, který 
trochu kazí jen mlha na protějších kopcích. Do cíle 
dnešní etapy to máme asi 100 km, ale mám v plánu 
ještě z hlavní stezky sjet mezi menšiny.
 Počasí je čím dál příjemnější, svítí 
slunce a po cestě si můžeme hlavy 
ukroutit. Každou chvíli zastavujeme 
a fotíme. Je to prostě něco nepopsa-
telného. Homolovité kopce, kaská-
dovitá políčka, kolem cest místní lidé 
v tradičních vyšívaných krojích. Taky 
vidíme mnoho příbytků a bavíme se  
o tom, zda bychom takhle dokázali žít. 
Již na první pohled jsou obydlí špi-
navá a neudržovaná, sotva bychom 
tam vkročili...
 Koukám na hodinky. Jsme ve 400 
metrech a je asi 22 stupňů. Za další 
půlhodinu jízdy jsme ve výšce 1.300 
m, všude je mlha a teplota okolo 15 
stupňů. To jsou skoky! 
 Asi ve 14.30 jsme přijíždíme na roz-
cestí. Rovně vede cesta dál do města 
Dong Van, dnešního cíle. Cesta vlevo 
ukazuje na vesnici Pho Bang. Za ní, 
jak jsem si zjistil, je ještě miniaturní 
vesnička Pho La. Ptám se ostatních, 
zda to zkusíme. Absolutně netuší-
me, co nás čeká. Silnice mohou být 
všelijaké a turisté sem neodbočují 
vůbec žádní. Riskneme to a sjíždíme 
z hlavní cesty. Cesta se neskutečně 
vleče. Silnice jsou úzké, klikaté a bez 
svodidel. Když už si myslím, že jsme 
v háji a říkám ostatním, že za další 
dva kilometry to otočíme, rozprostírá 
se před námi překrásná krajina s poli, 
okolo silnice pobíhají děti a zdraví 
nás. Pokračujeme až skoro na konec 
vesničky. Tady zastavujeme a bavíme 
se s dětmi. Mapa ukazuje, že jsme 
asi kilometr od hranic s Čínou. Jestli 

nás tady někdo chytne, budeme mít vážný problém.
Bavíme se s dětmi a rozdáváme bonbóny.
 Slunce už je docela nízko a pár desítek kilometrů 
je ještě před námi. Sedáme tedy znovu na motorky 
a vracíme se zpátky na rozcestí. Na lomu se ještě 
stále pracuje, těžké kamení tu nosí i ženy. Přijde mi, 
že Vietnamci moc nerozlišují všední dny a víkend, 
pokud jde o práci. V Pho Bang se ještě zdravíme  
s dětmi, co hrají fotbal. Chtějí, abychom si zahráli  
s nimi, ale spěcháme.
 Západ slunce v horách je nepopsatelně nádherný. 
Ještě děláme jednu delší zastávku na odpočívadle, 
kde pozorujeme hory. Okolo 17. dorážíme na začátek 
městečka Dong Van a sháníme hotel. Ubytování 
seženeme až na třetí pokus za cenu 300 Kč pro dva 
na noc.
	 Pokračování	příště

Martin Müller
www.odcesty.cz

Pokračování cestopisu ve Vietnamu nás dnes zvede na sever země, do oblasti s úchvatnou 
přírodou a vesnicemi obývanými místními menšinami. V horách jsme na motocyklech 
strávili čtyři dny a odvezli si odsud jedny z nejhezčích životních zážitků.

SVATÉHO
MARTINA

VÍTÁNÍ

10.–13. listopadu 2022 v Blansku
čtvrtek 10. 11. 2022
18:00 h Vernisáž výstavy Středověké hry,  
Muzeum Blanenska
19:00 h Hudba ma zámku: Martin na druhou, 
Muzeum Blanenska 

pátek 11. 11. 2022
11:11 h Slavnostní otevření a žehnání svatomar-
tinského vína, nádvoří zámku
17:00 h POCHOD SVĚTÝLEK KE SVATÉMU 
MARTINOVI, start: Sladkovského 2b 
18:00 h Túfaranka, Dělnický dům 

sobota 12. 11. 2022
9:00 h Komentovaná prohlídka městem,  
Informační kancelář Blanka
13:00–19:00 h NA VÍNO S MARTINEM,  
zámecký park; cimbálová muzika Majerán – 
Sabrage Classique s Ing. Kamilem Prokešem – 
Good News Band
16:30 h Pochod podzimním lesem, ZŠ Dvorská
20:00 h Martinské hody, Katolický dům

neděle 13. 11. 2022
9:00 h Slavnostní mše svatá, kostel sv. Martina
10:00 h Fanfáry na počest sv. Martina, náměstí 
Svobody
11:00 h HISTORICKÝ PRŮVOD SV. MARTINA 
MĚSTEM, ul. Svatopluka Čecha
10:00–17:17 h Historický jarmark v zámeckém 
parku; aKamarádi – rytířská show Pokrevní 
bratři – Bára Basiková & Blue Cimbal – Martin 
Štěpánek s kapelou – ohňová show  
Koně v plamenech
17:00 h Beseda u cimbálu, Katolický dům

Komentované prohlídky zámku s Jindřichem 
Wankelem a jeho rodinou • prohlídky věže 
a kostela sv. Martina • svatomartinské menu 
v blanenských restauracích • venkovní panelo-
vá expozice o sv. Martinovi • Peřina-relax zóna 
v Galerii města Blanska • řezbářské sympozium 
na svatomartinské téma a další. Více na:

Hlavní pořadatelé a partneři akce: Za podpory: 

Mediální partneři:

  martin.blansko.cz
�  fb.com/vitanisv.martina
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Lyže, boty, brusle, snowboardy. 

PŮJČOVNA LYŽÍ 

BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

POZVÁNKA NA HOKEJPOZVÁNKA NA HOKEJ
Sobota 12. listopadu 2022 Sobota 12. listopadu 2022 
v 17.00 hv 17.00 h
Dynamiters Blansko HKDynamiters Blansko HK
– HC Brumov-Bylnice– HC Brumov-Bylnice
Zimní stadión BlanskoZimní stadión Blansko

Dynamiters znovu v derby přejeli boskovického rivala

Basketbal 
OP mladších minižákyň U12: BK Blansko – Ža-
biny Brno 76:17 (41:3), Musilová 21, Broďáková V. 
15, Jarošová, Černá 8, Ježová, Tesařová Selma 6, 
Alexová, Sedláková 4, Peřinová, Krátká 2. Jiskra 
Kyjov – BK Blansko 26:74 (10:34), Musilová 23, 
Tesařová Sofie 12, Jarošová 10, Broďáková V. 9, 
Streitová 6, Sedláková, Alexová 4, Ježová, Tesařová 
Selma, Zezulová 2. 
OP ženy: BK Blansko – BC Vysočina 58:50, Veče-
řová, Dvořáková 19, Formánková Z. 9, Zouharová 
5, Formánková K. 3, Maňoušková 2, Čermáková 1.

Florbal 
Jihomoravský přebor muži: Shooters Beta Stars 
B – FBK Atlas Blansko B 3:5 (0:0, 2:0, 1:5), Blažek 
2, Moučka, Hrazdíra, Kroutil. FBK Atlas Blansko B – 
K1 Florbal Židenice 2:3 (1:1. 1:0, 0:2), Kroutil, Foret.  
2. liga junioři: FBK Atlas Blansko – ŠSK ZŠ Očovská 
Hodonín 0:3 (0:0, 0:1, 0:2). FBC Dragons – FBK Atlas 
Blansko 7:6 (1:1, 1:2, 5:3), Navrátil O. 2, Kovařík, 
Polách, Kobylka, Navrátil V.  
2. liga dorostenci: FBK Atlas Blansko – Florbal 
Hodonín 7:8 (1:3, 2:3, 4:2), Jeřábek, Konečný 2, 
Zemánek, Chabiča, Navrátil F. K1 Florbal Židenice 
– FBK Atlas Blansko 6:7 (3:4, 2:2, 1:1). Navrátil F. 2, 
Holík, Konečný, Nechuta, Urbánek, Jeřábek.

Fotbal
Divize starší dorost: FK Hodonín – FK Blansko 3:0 
(0:0). FK Blansko – MSK Břeclav 1:3 (1:2), Němec.  
Divize mladší dorost: FK Hodonín – FK Blansko 
4:6 (2:2), Sedlák, Vládek 2, Dračka, Doubek. FK 
Blansko – MSK Břeclav 5:0 (3:0), Sedlák, Dračka, 
Valenta, Sedláček, Brázda. 
KP starší žáci: FK Blansko – FK Veselí 3:1 (1:1), 
Janíček 3. FC Novosedly – FK Blansko 1:6 (1:2), 
Janíček 3, Kubík, Feilhauer O., Šebelová. 
KP mladší žáci: FK Blansko – FK Veselí 8:0 (6:0), 
Janíček 3. FC Novosedly – FK Blansko 1:5 (1:1), 
Slouka F., Simek, Valenta, Nečas, Zouhar.

Kuželky 
2. liga muži: KK Blansko – SK Podlužan Prušánky 
1:7 (3312:3447), Flek J. 553, Flek R. 545, Sehnal 
570. Havíř 537, Chovanec 542, Lukáč 565.
Divize: KK Blansko B – TJ Sokol Šanov B 2:6 
(3233:3265), Janáček 495, Kotlán 561, Zapletl 527, 
Ševčíková 603, Flek M. 509, Novotný 538. 
Podniková liga ČKD: Modelárna – Elektro 1278:1272, 
Kala 294, Semrád M. 265 – Král 271, Šmerda 262. 
Postup B – Expedice 976:1143, Šurý 209, Neoral 
200 – Mátl R. 250, Mátl P. 233. KST D – Brusírna B 
1265:1323, Němec 271. Petříček 269 – Brychta 283, 
Pernica 268. Elektro – Postup B 1270:1047, Flek 
270, Dvořák 260 – Pokojová 237, Janáčková 219. 
KST A – Modelárna 1267:1273, Gross 281, Vymazal 
261 – Hladík 267, Semrád M. 267
Okresní podniková liga: Proresale – A je to A 
1320 – 1318 Malits 280, Nezval 270 – Šmerda 
297, Stloukal 281. ZŠ TGM – Lachtani 791:1182, 
Souček 240, Jalový 188 – Hrazdíra 273, Honc 266. 
GasNet – Ekosystém 1203:1152, Navrátil 255, Šváb 
252 – Zouhar M. 246, Zouhar  P. 243. Kočičáci – VVR 
1235:1339, Hradil 268, Haresta 252 – Smola 289, 
Kakáč 279. Nemocnice – Relax 1159:1119, Tichý, 
Zavadil 244 – Mátl 256, Bartošík 228. Jezat – KSK 
1188:1184, Beneš 260, Jalový 253 – Ševčík 272, 
Kolář 267. Ekosystém – Hasiči 1208:1185, Zouhar 
M. 252, Zouhar P. 252 – Tomášek 248, Mynář 238. 
KSK – Blanzek 1218:1202, Petříček 260, Husák 
251 – Brázda 282, Lavický 251. Hasiči – GasNet 
1128:1135, Kleveta 261, Mynář 231 – Navrátil 247, 
Mátl 230. Ekosystém – Lachtani 1174:1036, Zouhar 
M. 281, Zouhar P.  244 – Šehýr 247, Janíček 245. 
Catering – Jezat 125:1197, Kala 276, Semrád M. 
256 – Jalový 260, Pytela 238. 

Stolní tenis
2. liga ženy: Sokol Děhylov – KST A. Ebrle Blansko 
8:2, Novohradská, Trávníčková 1. Sokol Vsetín 
– KST A. Ebrle Blansko 6:4, Novohradská, Tráv-
níčková 2.
3. liga muži: KST Blansko – TJ Loko Pardubice 9:9, 
Petr 3, Přikryl A.,Polívka O., Vaculík 2. KST Blansko 
– Tesla Pardubice 10:3, Přikryl A., 3,5, Polívka O., 
Vaculík 2, Petr 1,5.
KS I muži: KST Blansko B – Sokol Hlubočany 8:10, 
Zukal A., 3,5, Přikryl J. 2,5, Kaluža 2. KST Blansko 
B – Baník Ratíškovice 10:1, Kaluža 3,5, Skoupý 2,5, 
Zukal A., Přikryl J. 2.
KS II muži: Sokol Klobouky u Brna – KST Blansko 
C 3:10. TJ Jiskra Strážnice B – KST Blansko C 5:10.

Připravil Bohumil Hlaváček

Florbalisté blanenského Atlasu dále drtí svoje soupeře Výsledkový servis
 Atlas nadále vévodí divizní tabulce. Průměr více než jedenácti vstřelených branek na utkání je dechberoucí. Utkání blanenských florbalistů jsou velmi 
atraktivní a stále více a více diváků přichází na jejich domácí představení. Teď je čekají navíc dvě po sobě (viz pozvánka).

s Janíkem, a druhý jmenovaný se radoval z gólu. 
Následně hosté opět faulovali, tentokrát nabídnu- 
tou přesilovku využil Borek po nahrávce Kučery. 
Na 5:1 upravil Vojtěch Fedra. Hra se  přitvrdila, po j 
ednom ze zákroků se dočkali první přesilovky také  
hosté a po tečované střele dokázali přesilovku vy- 
užít. Další zásah přidali za deset sekund, nepříjem-
nou střelu od půlky Opletal neviděl. Hráči Atlasu  
však opět odskočili zásluhou Kučery, na něj však 
reagoval hostující kapitán a do přestávky se šlo  
za stavu 6:4.
 Ve čtvrté minutě třetí třetiny se rychlým nahozením 
od půlky prosadil sváteční střelec Crla. Další gól přida-
la druhá formace, po ose Borek – Janík – Ducar vsítil 
branku poslední jmenovaný. Stejný hráč se prosadil 
po individuální akci Žilky a zvýšil na 9:4. Následně 
domácí faulovali a nabídnuté trestné střílení využil 
Nonn. Hosté se nevzdávali a blanenský  tým začali 
napadat, přitvrdili hru a byli stále více nebezpeční. 
Všechny jejich střely však pochytal pozorný Opletal. 
Desátý gól domácích vstřelil František Fedra, na něj 
navázal dělovkou do horního rohu Janík. Hosté sice 
ještě snížili, ale následně po individuální akci z buly 
vstřelil výstavní gól i Kučera. Poslední slovo měla 
Litomyšl, po chybě v obraně snížila na konečných 
12:7 z pohledu Blanska. „Velmi běhavé a fyzické 
utkání. Výborný výkon dnes podali všichni hráči, 
kteří nastoupili, včetně skvěle chytajícího gólmana,“ 
pochválil tým trenér Ondřej Mach. 

FBC Mohelnice – FBK Atlas Blansko 5:12 (2:3, 
2:5, 1:4), Kučera 5, Fedra F. 3, Borek, Ducar, Fedra 
V., Kovařík. Blansko: Tenora – Crla, Frýdek, Čermák, 
Koumar, Müller, Žilka - Kučera, Fedra F., Fedra V., 
Janík, Borek, Ducar, Ševčík, Svoboda, Polách, 
 Úvod přinesl opatrnou hru z obou stran. Bohužel 
po jednom z odražených míčků se domácí dostali ke 
střele, která i přes blok blanenských obránců skončila 
v brance. Blanenské inkasovaný gól nakopl a značně 
zlepšili svoji hru. Čistým hattrickem se prosadil Ku- 
čera a v 16. minutě již Atlas vedl 3:1. Domácí ještě do- 
kázali do první přestávky snížit skóre, když se prosadili  
v přesilové hře.
 Druhá třetina již přinesla aktivní florbal od obou 
týmů. Domácí pálili na bránu Tenory ze všech mož-

ných i nemožných pozic a po jedné takové střele 
vyrovnali. Vedení na stranu Blanska opět překlopil 
Ducar po nahrávce Janíka. Ve 34. minutě vstřelil 
dvě branky František Fedra a Blanenští odskočili  
na rozdíl tří branek. V závěru druhého dějství domácí 
snížili, na jejich trefu však reagoval nejdříve Borek  
a následně se prosadil Vojtěch Fedra po nahození 
Crly. 
 Do třetí části vstoupil Atlas výtečně. Ihned z první 
akce se prosadil František Fedra a zkompletoval 
tak svůj hattrick. Domácí se rozhodně nevzdali a do 
blanenské obrany vyslali neuvěřitelné množství střel, 
které buď zablokovala blanenská obrana, nebo je vy-
řešil výborný Tenora. V průběhu třetí části se prosadil 
Kučera a definitivně zlomil odpor Mohelnice. V závěru 
domácí přece jen dokázali snížit na konečných 12:5 z 
pohledu Blanska. „Celou dobu jsme měli zápas pod 
kontrolou, nepouštěli soupeře na dostřel a opět se 
potvrdila naše útočná síla,“ zářil spokojeností kouč 
Mach. Pochválil brankáře. „Jsme rádi, že ať už naskočí 
do branky kdokoliv, máme tam jistotu,“ líbí se mu.

1. Blansko 8 7 1 0 92:49 23

2. Znojmo 7 7 0 0 73:38 21

3. Litomyšl 8 5 1 2 55:38 17

4. Mohelnice 8 4 2 2 46:39 15

5. Vysoké Mýto 8 3 1 4 63:62 11

6. Hornets Brno 8 3 1 4 48:62 11

7. Jihlava 8 3 1 4 45:47 10

8. Svitavy 8 3 0 5 32:41 9

9. Orlicko 7 2 2 3 44:51 8

10. Letohrad 8 2 1 5 36:45 7

11. Skuteč 8 2 0 6 47:73 6

12. Světlá 8 1 0 7 43:79 3

Bohumil Hlaváček

 Blanenským hokejistům se zatím v nové sezóně nad očekávání daří. Po velkém boji sice podlehli lídrovi soutěže z Techniky Brno, i ve druhém letošní 
okresním derby však opět jasně porazili tradičního soupeře z Boskovice 

 Druhá třetina se nesla ve znamení lítého boje 
o každý metr ledu. Ani jeden z týmů nedaroval nic 
soupeři, hra se rozkouskovala a docházelo i k častým 
vyloučením. Byly k vidění šance na obou stranách 
a spousta osobních soubojů. Ve 32. minutě otočili 
Dynamiters skóre, když se nejlépe zorientoval při hře 
čtyři na čtyři Grünwald. Do závěru třetiny přes šance 
na obou stranách již branka nepadla. 
 Rozhodla poslední dvacetiminutovka. Domácím 
se povedl nástup a během dvou minut otočili dvěma 
zásahy vedení na svoji stranu. Blanenským se tato 
situace ani trochu nelíbila, zápas se do té doby to- 
tiž pro ně vyvíjel velmi nadějně. Při snaze o vyrov- 
nání ale v 59. minutě inkasovali čtvrtou rozhodující 
branku.
 Dynamiters Blansko HK – HC Boskovice 11:5 (4:1, 
3:2, 4:2). Branky Dynamiters: Berka (Jílek, Král), 
Antoňů T. (Malý), Grünwald (Antoňů M., Majola), 
Jílek (Berka), Jílek (Král, Hussein), Antoňů T. (Anto-
ňů M., Majola), Jílek (Berka, Vlach), Berka (Jílek), 
Müller (Grünwald), Kubíček (Rašovský), Rašovský 
(Grünwald, Antoňů M.). Blansko: Vlach - Sedláček, 
Verner, Hussein, Antoňů M., Berka P. – Antal, Ku-
bíček, Majola, Müller, Jílek, Král, Malý, Kuběna, 
Rašovský, Grünwald, Berka M. Antoňů T. 

 Diváci museli být po utkání spokojeni s nebývalou 
gólovou úrodou. Začal ji v přesilovce Berka, v 8. mi-
nutě zvyšoval Tomáš Antoňů. Následně při početní 
výhodě hosté snížili, Grünwald a Jílek jim ale záhy 
svými trefami jasně sdělili, kdo chce v tomto utkání 
vyhrát. 
 Hned v úvodu druhé třetiny sice snížil vele- 
zkušený Šebek, Dynamiters ale šli za výhrou  
stále nekompromisně, když Jílek, Tomáš Antoňů  
a znovu zkompletováním hattricku Tomáš Jílek 
posunuli skóre už na 7:2. Do sirény ještě lehce 
korigoval Pelikán.
 Třetí třetina pokračovala stejně jako předchozí 
dvě. Domácí tlačili a s vidinou vysokého vedení 
občas zapomněli na obranná vrátka. A tak ve 44. 
minutě snížil na 7:4 Schejbal. Blanenští odpověděli 
hned třemi brankami Berky, Műllera a Kubíčka. Do 
konce zápasu se ještě hostům podařilo využít pře-
silovku Šmídem, ale poslední slovo měl Rašovský, 
který uzavřel gólový účet utkání na 11:5. 
 Jednou z hlavních opor Blanska je momentálně 
bezesporu Tomáš Jílek. „V Brně na Technice jsme 
předvedli dobrý týmový výkon. Prohru beru jako 
potřebnou, posune nás dál,“ zamyslel se. Jak řekl, 
s Boskovicemi tým potvrdil roli favorita. „Po získání 
náskoku jsme celkově lehce povolili a dostali tím 
soupeře do hry. Škoda tolika obdržených branek,“ 
zalitoval. „Přes můj bodový příspěvek v derby jsem, 
myslím, odehrál lepší zápas v Brně,“ viděl svoje 
výkony v obou zápasech Tomáš Jílek. 

1. Technika 6 6 0 0 52:15 18

2. Uh. Ostroh 6 5 1 0 33:13 17

3. Kroměříž 7 4 1 2 35:26 13

4. Blansko 6 4 0 2 32:21 12

5. Uh. Brod 7 3 0 4 33:36 9

6. Brumov 6 2 1 3 24:32 8

7. Břeclav 7 2 1 4 31:40 7

8. Hodonín B 5 2 0 3 20:29 6

9. Boskovice 7 1 0 6 27:42 3

10. Uh. Hradiště 7 1 0 6 22:55 3

Bohumil Hlaváček

FBK Atlas Blansko – Florbal Litomyšl 12:7 (1:1, 
5:3, 6:3), Kučera 3, Ducar, Fedra V., Janík 2, Borek, 
Crla, Fedra F. Blansko: Opletal – Crla, Hatala, Čer-
mák, Koumar, Kunstmüller, Žilka – Kučera, Fedra F., 
Fedra V., Janík, Borek, Ducar, Ševčík, Foret, Müller, 
Kovařík, Langr, Navrátil.  
 Od začátku se hrálo ve vysokém tempu, týmy  
ale pozorně bránily. Jako první se trefili domácí. 
Po skvělé střele trefil spojnici Koumar, násled-
ně již Kučera drze, střelou s hokejkou mezi no-
hami, otevřel skóre utkání. Po dohrání jednoho 
z hostů hrálo Blansko přesilovou hru, ve kte-
ré Koumar opět orazítkoval tyč. V závěru první 
části utekli domácí obraně dva hráči Litomyšle  
a přečíslení vyřešili vyrovnávací brankou. 
 Do druhé části vstoupil Atlas výtečně. Hned z první 
akce se prosadil František Fedra, ihned v dalším 
střídání se před brankářem hostů zjevili sami Ducar 

Foto Nikola ŠkvareninováFoto Nikola Škvareninová

POZVÁNKA NA FLORBALPOZVÁNKA NA FLORBAL
Sobota 5. listopadu 2022Sobota 5. listopadu 2022
v 19.00 hv 19.00 h
FBK Atlas Blansko FBK Atlas Blansko 
– FBC Letohrad – FBC Letohrad 
Orel OrliceOrel Orlice

Sobota 12. listopadu 2022Sobota 12. listopadu 2022
v 17.00 hv 17.00 h
FBK Atlas Blansko FBK Atlas Blansko 
– Sklo Bohemia Světlá n/S.– Sklo Bohemia Světlá n/S.

HALA na ÚdolníHALA na Údolní

 Technika Hockey Brno – Dynamiters Blansko HK 
4:2  (1:1, 0:1, 3:0). Branky Dynamiters: Malý, Grü-
nwald (Müller). Blansko: Šenk – Sedláček, Verner, 
Hussein, Němec – Antal, Kubíček, Majola, Müller, 
Jílek, Král, Malý, Kuběna, Rašovský, Grünwald, 
Berka M.
 Blansko začalo důrazně a soupeře tím zaskoči-
lo. Ve druhé půli třetiny se ale Brno otřepalo a při 
přesilovce šlo do vedení. To jim ale do konce první 
části nevydrželo, když se Dynamiters podařilo ku- 
riózně vyrovnat.  Při signalizaci vyloučení Malého se 
domácí pokusili riskantně rozehrát a dali si vlastní 
branku. Branka byla připsána právě Malému. Hosté 
přesilovku ubránili a do kabin se šlo za nerozhod-
ného stavu. 
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Filip Král má za sebou 
premiéru v NHL

 Byl podvečer 30. října a potemnělou chodbou Crypto.com Areny, takto domovského stánku Los 
Angeles Kings mířila směrem k ledové ploše osamělá postava v dresu s javorovým listem a číslem 
82. Na led měl jít jako první, protože nováčkovská tradice si žádá, aby debutant vykroužil na ledě pár 
čar ve svém sólovýstupu.

 Ten mladý muž se jmenuje Filip Král, mnozí 
Blanenští jej znají, někteří od malička, někteří až  
z poslední doby a tento večer kráčel za dalším v řadě 
splněných snů, kterým byl tentokrát první start v nej-
prestižnější hokejové lize světa – NHL. Nadto v týmu, 
který sice na Stanleyův pohár čeká předlouhých 55 
let, ale i tak je v hokejovém světě pojmem – Toronto 
Maple Leafs je s třinácti vítězstvími druhým nejúspěš-
nějším týmem v soutěži, patří mezi tzv. „Original Six“ 
a patří tedy mezi zakládající týmy NHL.
 Adresa je to prestižní. Tlak na hráče – enormní. 
Ne každý jej zvládne. Filipovi se první start vydařil, 
na ledě pobyl celých 11 minut a 48 vteřin, z toho  
v oslabení 1:52, připsal si dva hity, jednu střelu na 
branku a do statistik se mu zapsal jeden plusový bod 

za pobyt na ledě při vstřelené brance. Jeho podíl sice 
nestačil Maple Leafs na vítězství, ale jinak to byl počin 
na nováčka více než dobrý. V pozápasovém interview 
pak srovnával zážitky z vrcholné soutěže se zatím ode-
hranými utkáními na „farmě“ a i z toho, jak reagoval na 
dotazy a rozebíral zápas a svoji roli v něm, bylo zřejmé, 
že přes svůj mladý věk, vždyť před několika málo dny 
mu bylo teprve třiadvacet, to má v hlavě velmi dobře 
srovnané. Nelítá v oblacích, ale zároveň z něj sálá 
odhodlání a sebevědomí, vedle talentu a píle další 
kamínky do mozaiky hráče nejvyšší úrovně.
 Blanenský odchovanec a skromný kluk si splnil 
svůj sen a teď nezbývá než se těšit na jeho další 
vystoupení a přát mu pevné zdraví a hodně úspěchů. 
Zaslouží si oboje. Freddie

Fotbalisté Blanska prohráli ve Frýdlantu 
a propadli do sestupového pásma

 Solidní partii odehráli minulou sobotu blanenští fotbalisté proti mladíkům z béčka ostravského 
prvoligového Baníku. Skóre bylo jako na houpačce, na konci utkání svítilo na spravedlivé remí-
ze. Naopak smolně dopadlo poslední utkání ve Frýdlantu proti soupeři, který měl být při bitvě 
o záchranu hratelný. Blansko bohužel prohrálo nejtěsnějším způsobem a po několika utkáních 
tentokrát nedokázalo dát ani jeden gól.

Blansko - Ostrava B 3:3. Foto Josef KratochvílBlansko - Ostrava B 3:3. Foto Josef Kratochvíl

Blansko hostilo republikový žákovský 
šampionát v minifotbalu základních škol

 Úvod minulého týdne patřil na Sportovním ostrově 
Ludvíka Daňka významné události, kterou bylo beze-
sporu republikové finále v minifotbalu pro II. stupeň 
základních škol. „Akce byla vyvrcholením systému 
postupových soutěží Asociace školních sportovních 
klubů České republiky, pořádala ji ZŠ TGM Blansko 
ve spolupráci s týmem organizátorů z OR AŠSK  
a FK Blansko,“ uvedl ředitel soutěže Josef Jalový. 
Jak upřesnil, zúčastnilo se jí čtrnáct týmů škol  
z celé republiky.
 Zlaté medaile obdrželi z rukou starosty Blanska 
Jiřího Crhy a ředitele pořádající školy Pavla Nezvala 
žáci ZŠ Máj I z Českých Budějovic, kteří ve finále 
zdolali hráče ze ZŠ Příbram Březové hory. Třetí 
byli reprezentanti kraje Praha ze ZŠ Zbraslav. Pro 
účastníky výborně zorganizované akce byl připraven 

kvalitní doprovodný program. „Líbila se show Vaška 
Koláře před slavnostním zahájením v prostorách 
skateparku, podařila se zorganizovat pro všechny 
i návštěva Moravského krasu, konkrétně Punkev-
ních jeskyní a Macochy, kde byla velká část dětí i 
jejich učitelů poprvé,“ byl spokojen Jalový. Nocleh 
byl zajištěn na ubytovacích zařízeních Vyhlídka  
a Švýcárna. 
 „Jménem AŠSK děkuji pořadatelům za vynikající 
práci při přípravě této náročné akce, na kterou budou 
její účastníci určitě vzpomínat,“ pokyvoval spokojeně 
hlavou garant fotbalu AŠSK Petr Chvojka. Jak dodal, 
všichni organizátoři si zaslouží slova nejvyššího 
uznání. Výsledky a fotogalerie na www.mcrzs.cz 

Bohumil Hlaváček

Na šampionátu startovali žáci pořádající ZŠ TGM Blansko. Foto mcrzsNa šampionátu startovali žáci pořádající ZŠ TGM Blansko. Foto mcrzs

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 5. listopadu Sobota 5. listopadu 
ve 14.00 hve 14.00 h

FK Blansko FK Blansko 
– FK Hodomím– FK Hodomím

Stadión na ÚdolníStadión na Údolní

Msfl
Další výsledky, 12. kolo: Hlučín – Kroměříž 4:3, 
Vrchovina – Rosice 0:3, Hranice – Vítkovice 1:1, 
Frýdek-Místek – Znojmo 1:1, Uherský Brod – Frý-
dlant 2:2, Slovácko B – Kvítkovice 3:2, Uničov – 
Hodonín 2:1, Zlín B – Velké Meziříčí 2:1. 13. kolo: 
Ostrava B – Slovácko B, Hodonín – Uherský Brod, 
Znojmo – Uničov 1:1, Vítkovice - Frýdek-Místek 
2:3, Rosice – Hranice 3:0, Kroměříž – Vrchovina 
3:1, Velké Meziříčí – Hlučín 0:3, Kvítkovice – Zlín 
B 3:0. 

1. Kroměříž 14 11 2 1 44:16 35

2. Hlučín 14 10 2 2 34:17 32

3. Rosice 14 10 1 3 33:10 31

4. Ostrava B 14 9 2 3 35:16 29

5. Slovácko B 14 7 5 2 33:18 26

6. Kvítkovice 14 6 4 4 28:26 22

7. Hodonín 14 5 4 5 23:17 19

8. Frýdek 14 5 4 5 19:19 19

9. Uničov 14 5 3 6 23:18 18

10. Zlín B 14 5 3 6 16:19 18

11. Hranice 14 4 4 6 16:23 16

12. Vrchovina 14 4 3 7 14:24 15

13. Uh. Brod 14 4 3 7 15:25 15

14. Frýdlant 14 4 3 7 16:29 15

15. Znojmo 14 2 6 6 16:31 12

16. V. Meziříčí 14 3 3 8 23:40 12

17. Blansko 14 3 2 9 17:31 11

18. Vítkovice 14 0 4 10 11:37 4

Další zápasy, 14. kolo: Hlučín – Kvítkovice, Vrcho-
vina – Velké Meziříčí, Hranice – Kroměříž, Frýdek – 
Rosice, Uherský Brod – Znojmo, Slovácko B – Zlín 
B, Uničov – Vítkovice, Ostrava B – Frýdlant. 15. 
kolo: Frýdlant – Slovácko B, Hodonín – Ostrava 
B, Kroměříž – Frýdek, Znojmo – Blansko, Velké 
Meziříčí – Hranice, Kvítkovice – Vrchovina, Zlín 
B – Hlučín, Vítkovice – Uherský Brod.  

FK Blansko – FC Baník Ostrava B 3:3 (2:2). 
Branky: 8. Kapur, 33. Thon, 79. Kapur – 6. Chyla 
(vlastní), 42. Jaroň, 47. Sotorník. Blansko: Kalina 
– Chyla, Blažík, Černý, Kamenský -  Feik, Smrčka, 
Holman, Jaroš (72. Rajčinec) – Kapur, Thon. 
 Ačkoliv v první šanci byli domácí Kapurem,  
z branky se dříve radovali Ostraváci. Bohužel pro 
Blansko nešťastně, když si centrovaný míč srazil  
do sítě dezorientovaný Chyla – 0:1. Naštěstí přišel 
záhy kontaktní vyrovnávací gól. Po výpadu Smrčky 
se míč dostal ke Kapurovi, který si poradil vý- 
tečně – 1:1. Hra se přelévala ze strany na stra- 
nu, bylo se na co dívat. Dlouho bez brankového 
efektu. Až ve 33. minutě se k míči prodral agilní 
Thon a při sólíčku technicky přehodil ostravského 
strážce svatyně – 2:1. Domácím ale poločasové 
vedení nebylo přáno. Při jednom ze závarů ve 
vápně se prosadil zblízka Jaroň – 2:2.
 Druhá půle začala pro Vorlického svěřence 
nešťastně, když Kalinu překonal Sotorník – 2:3. 
Blanenští neskládali zbraně, jejich ataky byly ale 
dlouho neplodné. K vyrovnání ale přece jenom 
došlo. A kdo se o ně postaral? Kdo jiný než momen-
tálně nejnebezpečnější blanenský útočník Miloš 
Kapur, který nadvakrát překonal gólmana Baníku 
– 3:3. Zápas zdaleka neskončil, oba mančafty 
chtěly tři body. Rozhodnutí ale nepřišlo a soupeři 
se museli rozejít smírně.

1. BFK Frýdlant nad Ostravicí – FK Blansko 
1:0 (0:0). Branky: 54. Velička. Blansko: Nešetřil - 
Chyla (62. Rajčinec), Černý, Feik (73. Alassane), 
Kamenský – Holman (73. Crhan), 
 Blanenští začali nebojácně, chtěli vybojovat 
body. První šance nevyužili Kapur ani Thon. Ja-
rošovu střelu zblokoval obránce. Na druhé straně 
zahrozil Velička, orazítkoval ale jen tyč. Kapurovu 
střelu vykryl brankář Frýdlantu. Branky se diváci  
v první půli nedočkali.
 V 50. minutě Blanenským zatrnulo. Nešetřil udě-
lal chybu, při snaze o její napravení fauloval a pís-
kala se penalta. K její exekuci se postavil Velička, 
Nešetřil však směr jeho střely vystihl. Neúspěšný 
střelec svoji chybu napravil po chvíli. Jeho hlavu 
našel přesný centr a Frýdlantští se mohli rado- 
vat z branky – 1:0. Hosté nevyklidili pole. Thon  
v 61. minutě z úhlu brankáře nepřekvapil. Po chvíli 
reklamovali penaltu, rozhodčí ale ruku neviděl. 

Neuspěli ani po společné akci Kapur s Thonem. 
Domácí mohli výhru potvrdit, ve dvou šancích  
se ale střídající Kučera neprosadil. Závěrečná 
snaha Blanenských vyšla naprázdno. Body zů-
staly doma.
 Blanenští se tak již ocitli na sestupové sedmnác-
té příčce. V dalším domácím utkání proti Hodonínu 
je potřeba získat body již fatální.

Bohumil Hlaváček


