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Na začátku byl nesmělý nápad, jenž vystřídalo ohromné překvapení a na konci štěstí, 
slzy dojetí a upřímný obdiv. Akce Monitoru a pizzerie Pizzazz, která nesla název Daruj 
radost seniorům, loni předčila veškerá očekávání. Pokud jste akci propásli, budete mít 
i letos možnost udělat radost několika desítkám lidí obývajících blanenské domovy 
pro seniory.

 Snad si na ten příběh pamatujete. Koncem 
loňského listopadu jsme se s Honzou, Petrem a 
Radkem z restaurace Pizzazz bavili na téma koro-
navirus a lidé, kteří to odnesli nejvíc. Shodli jsme se 
na tom, že u nás v Blansku to byli bezesporu senioři 
z Písečné, kteří byli nuceni kvůli přítomnosti viru 
zůstat několik týdnů v naprosté izolaci. A tak jsme 
přemýšleli, jak právě těmto lidem zpříjemnit Vánoce. 
Došli jsme k závěru, že podobně možná uvažují i 
ostatní lidé, které bychom mohli do akce zapojit a 
dát tak každému možnost udělat dobrý skutek. A 
tak jsme uspořádali akci Daruj radost seniorům.
 Prostřednictvím vedoucí oddělení sociálních 
služeb v Blansku Ivety Čípkové jsme oslovili klien-
ty domova na Písečné, aby napsali, co si přejí. Z 
celkového počtu 74 seniorů si o dárek napsalo asi 
30 z nich. Přání byla tak skromná, až nám skoro vy-
razila dech. Knížka, ovoce, aviváž, vánoční hvězda, 
svíčka… 
 Postavili jsme před restaurací stromeček a pod 
něj nechali vyrobit speciální stojan, na který jsme 
pověsili jednotlivá přání. Následně jsme akci rozšířili 
mezi lidi a pozvali je ke stromku. Říkali jsme si, že 
dárky, které nikdo nekoupí, seženeme sami. 

 To, co se stalo vzápětí, však nikdo z nás neče-
kal…

 Lidé začali na naši výzvu reagovat a hned první 
den všechna přání rozebrali. Neskutečné! Rozhodli 

jsme se proto obdarovat i ostatní klienty domova ba-
líčkem kosmetiky, vitamínů či ovoce a udělali další 
kartičky. A vy jste chodili, brali si přání a do pizzerie 
nosili občas neskutečně štědré dary. Bylo jich tolik, 
že jsme akci rozšířili a obdarovali také domov na 
ul. 9. května. Dohromady to dělalo okolo 140 darů 
a v kasičce, která byla součástí sbírky, leželo asi 
4.000 Kč. 
 Byli jsme šťastní. Podařilo se nám společně s 
vámi uspořádat smysluplnou akci, ve které hrála 
hlavní roli solidarita, empatie a ohromná chuť obča-
nů Blanska udělat radost těm, kteří si jí v posledních 
měsících užili jen velice málo.
 I letos bychom rádi obdarovali blanenské seniory 
a věříme, že se opět zúčastníte. Princip je stejný 
jako loni. Lístečky s přáníčky najdete pod vánočním 
stromečkem před restaurací Pizzazz od 1. prosince, 
můžete sem přijít, přání si vzít, dárek následně 
koupit, zabalit a přinést jej zpátky do restaurace 
společně s věnováním. Pokud se rozhodnete při-
spět raději fi nanční částkou, bude uvnitř restaurace 
připravena kasička.
 Myslím si, že Vánoce nejsou jen o ohromných 
darech a hojnosti v jídle a pití, ale také o tom nezišt-
ně udělat radost lidem, kteří sice o žádnou pomoc 
neprosí, ale i malá drobnost jim může vyvolat úsměv 
na rtech a vlít trochu naděje do dalších dnů. Darujte 
radost seniorům i vy.

Martin Müller

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum 
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Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
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Uvažujete o prodeji
své nemovitosti 
a nevíte si rady?
Využijte dlouholeté 
zkušenosti.
Už 15 let
pomáhám
klientům 
s prodejem, 
koupí 
nemovitostí.

Daruj radost seniorům

Realitní kancelář MiKA nabízí bezplatnou konzultační činnost.

• Zprostředkování prodeje 

 a pronájmu nemovitostí.

• Zpracování znaleckých posudků 

 pro dědická řízení.

• Zajištění právního i daňového 

 poradenství pro občany.

30 let zkušeností a tisíce realizovaných zakázek

DARUJ RADOST
SENIORŮM

1.12. - 22.12. 2021
restaurace PIZZAZZ
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Víte?
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Komentář: O rozdělené společnosti

Náklady na teplo měsíčně vzrostou v průměru o 400 korun

 Česká společnost je rozdělená, to ví každý. Rozdělení převážně na dvě části pozorujeme prakticky v 
jakékoli oblasti lidského života. Ono by to asi nebylo nic divného, každý člověk má svůj rozum a v každé 
otázce se vždy vyskytne „co člověk, to názor“.  
 V posledních letech ale pozoruji jev, který před 
tím nebyl tak zřejmý, a hlavně nebyl tak extrémně 
důležitý a řekněme si to otevřeně: tak nebezpečný. 
Řekl bych, že je to znatelné zhruba tak 10 let nazpět. 
Nejmarkantněji je to vidět v politických tématech. V 
období fi nanční krize po roce 2009 se radikalizovaly 
skupiny obyvatelstva, čemuž pomohl vznik populistic-
kých formací a populistických politických vůdců. Doba 
pokrizová (2010-2012) tehdy ovlivnila téměř každého, 
a to skoro na celé planetě, a ekonomické dopady – u 
nás z důsledku extrémně úsporných opatření – daly za 
vznik extrémistickým reprezentacím, které oslovovaly 
zejména chudší a starší vrstvy obyvatelstva. Z té doby 
se datuje nástup T.Okamury, A. Babiše a dalších. A také 
první přímá volba prezidenta (2013). Spásu viděl mno-
hý z nás ve vůdcích, kteří slibovali nápravu s mottem: 
hlavně, že dosavadní mocenské pakty (ODS, ČSSD) 
budou zničeny a rozbourány. 
 Domnívám se, že se i někdy v té době (2011-2013) 
začal naplno uplatňovat vliv sociálních sítí na mínění 
občanů, protože se skrze chytré telefony dostaly ke ka-
ždému člověku.  Facebook, Instagram, Twitter, virtuální 
elektronické platformy pro komunikaci lidí. Komu by se 
nelíbilo ihned sdělovat názory, fotky, videa, ihned mít 
reakce, prostě všechno, hned a všem. A současně s tím 
„výhoda“ obrovské anonymity prostředí. Čtenář kouká 
do telefonu, čte a vnímá – ale co vlastně? Skupina na 
Messengeru tvořící členy rodiny nebo pracovní kolektiv 
je pohodlná a přínosná věc. Ale anonymní prostředí 
twitteru, kde vystupují jakési obtížně identifi kované 
profi ly, už zdaleka není tak jednoznačné a důvěry-
hodné. Nevím, kdo píše to či ono, a ke komu či koho 
jiní „lajkují“. Napsat zprávu typu „země je placatá“ je 
otázka dvou vteřin a následuje stovky, tisíce reakcí. 
Existuje oprávněné podezření hraničící s jistotou, že 
podvrženými profi ly usměrňují názory Čechů zahranič-
ní a zpravidla nepřátelské politické zájmové skupiny.
 Všechny tyto momenty hrají významnou roli a spolu 
dohromady, sice pomalu, ale významně přetvářejí mí-
nění lidí. Vidíme, že najednou je díky sociálním sítím 
každý člověk odborník na kdeco.
 Jenže život ve společnosti žijeme tak nějak skuteč-
ně, nikoli virtuálně. Musíme mluvit s lidmi, pracovat, 
vychovávat děti, nést odpovědnost. A to vše reálně, v 
opravdovém životě. V dobách, kdy „o nic nešlo“ – a to 
bylo období až do nástupu COVIDU, jsme se všichni, 
tedy alespoň většina, životem bavili, užívali si. To 
říkám s plným vědomím i odvrácených stránek, jako 
jsou nemoci, smrt, neúspěch, které jsou vždy součástí 
života.
 Ale nástup COVIDU ukázal, že to, co se dosud v 
tématech, kdy se společnost dělila, dalo nazvat lapi-
dárně: „celkem o nic nejde“ (mnohá témata politická, 
ekologická), tak najednou „začalo o něco jít“, začalo jít 
o životy a zdraví, o lidskou existenci, o dalekosáhlé hos-
podářské a společenské dopady. A protože společnost 
byla rozdělená i předtím, v Covidové krizi se rozdělení 
začalo ještě umocňovat, začalo nabírat na důležitosti a 
váze. A tak už ne jenom na pracovišti nebo v hospodě 
(později v garážích) se dělili dosavadní přátelé na ne-
smiřitelné odpůrce v otázkách kdejakých, důležitých i 
banálních. Ale mockrát jsem se setkal, že byla témata, 
kde se dokázali neshodnout i členové rodiny, manželé 
navzájem, rodiče a děti, přátelé a dlouholetí kamarádi.
 Často přemýšlím, proč to tak vlastně je, co způsobilo 
tu nesmiřitelnost, tu umanutost jedněch a zabejčilost 
druhých. Existuje řada témat, kde jsou spory úplně 

absurdní – jako například již zmíněné téma „placatosti 
země“. Na tomto příkladu lze demonstrovat, že v mno-
hých otázkách podobného typu se dneska dokážou do 
krve hádat jinak slušní a vzdělaní lidé. Kdo z čtenářů 
se pohybuje na virtuálních sítích, jistě dobře ví, o čem 
mluvím.
 Týká-li se pak některé téma celé společnosti – a 
to dnešní epidemiologická situace přesně je – pak 
absurdní chování některých spoluobčanů ve zcela 
zásadních bezpečnostních a zdravotních otázkách 
ohrožuje troufám si tvrdit samu existenci lidské společ-
nosti. Podívejme se na epidemiologickou situaci třeba 
na Slovensku nebo na Ukrajině. Tam se v současných 
dnech počty nakažených a mrtvých blíží či už dokonce 
překonávají ty nejhorší myslitelné scénáře a vymykají 
se zdravotnické a politické kontrole.
 A to vše v situaci, kdy lidská společnost má řešení, 
má cestu jak z toho ven. Jenže…
 Jenže je tu část občanů, kteří z různých důvodů 
kladou na cestu k normálnímu životu překážky. Někteří 
vědomě, mnozí možná nevědomky.
 Kdo zná historii dvacátého století, asi ví, co byla 
Versailleská mírová smlouva. Připomenu, že to byla 
dohoda mocností tzv. „Dohodových států“ (Anglie, 
Francie, Rusko, USA, a další), která po skončení Velké 
války (1.světové) uvalila tzv. válečné reparace na po-
ražené státy (Německo) za to, že válku rozpoutaly. To 
pak vyvolalo radikalizaci poražených Němců, kteří se 
cítili pohaněni. A jaké důsledky to potom mělo všichni 
víme. Místo uklidnění přišel za pár let další, ještě větší 
a tragičtější konfl ikt. Nevím, zda si vítězové Velké 
války později kladli za vinu, že jej svým jednostranným 
rozhodnutím vlastně tak trochu zapříčinili.
 Po druhé světové válce vítězní „Spojenci“ řešili 
poválečnou situaci zcela jinak. Především spravedl-
ností (potrestáním zločinců a denacifi kací) a hlavně 
hospodářskou pomocí. Vítězové (ti západní) si již byli 
dobře vědomi, že poražení se nesmí „zašlapat do 
země“, nýbrž že pouze pomocí a společnými silami 
lze dospět ke klidu, míru a prosperitě. A to se také (v 
západní Evropě) po 2.světové válce opravdu podařilo. 
Výsledkem byla stabilizace zemí Západní Evropy, vznik 
mezinárodních sdružení a paktů a nakonec i založení 
dnes nám známé Evropské unie.
 Chci tím říct, že i v dnešní době stojí proti sobě 
– téměř nesmiřitelné – tábory lidí. Neměli bychom 
dopustit, aby řešení sporů vyvolalo konfl ikt. Nehrozí 
asi ozbrojené nebezpečí (i když na Slovensku se i to 
objevilo). Ale na principu dobrovolností se dnes pravdě-
podobně COVIDová katastrofa už řešit nedá. Na to už 
je příliš velká. Pokud přijde uložení povinnosti očkování, 
musíme ji strpět. Ti, kdo nechtějí i ti, kdo chtějí. Prostě 
všichni dohromady. 
 A měli bychom spolu mluvit. Ne po Facebooku. Ale 
osobně, z očí do očí. Přesvědčovat, ale tolerovat se. 
 Vše dělat s láskou a porozuměním. A vrátit se k 
normálnímu životu. 
 Těmito volbami jsme dali důvěru nerozdělujícím 
politikům a v čele státu jich už bude konečně zase o 
něco víc, dokonce většina. To je velmi nadějné.

 PS: bude-li chtít nová vláda v tímto problémem 
rozdělené společnosti něco udělat, bude patrně muset 
pověřit tajné služby, aby začaly odhalovat nepřátelské 
portály a trolly. Protože míra jejich vlivu je tak velká, že 
již ohrožuje nás všechny, celou naši vlast.

-mn-

Freddieho sloupek
Těžký úděl

 Tak dlouho mnozí lidé, které ještě neopustil zdravý 
rozum upozorňovali na to, že spolehnout se jen na 
zelené energie je hovadina, až to přišlo. A nemuselo 
hned dojít k blackoutu, úplně stačilo, že kapitálovým 
trhem proběhla malá vlna nejistoty, a jsme v pytli, kde 
je tma.
 Prodej novodobých „odpustků“ – tedy emisních po-
volenek - je zlatým dolem především pro spekulanty, 
protože samotný nápad na jejich zřízení na samém 
počátku zeleného šílenství má několik paralel s od-
pustky husitské doby – vydělat na něčím neštěstí, či 
víře. Pomiňme to, že je to samo o sobě neodpustitelné, 
ale tím spekulanta jen rozesmějete. Ostatně, neviním 
z obohacení spekulanty, protože vydělávají jen na ne-
schopnosti nebo zaslepenosti našich „vedoucích“. Růst 
cen energií je příliš vysoký a provázaný s ekonomikou 
natolik, že rozhýbal směrem nahoru infl aci, kterou se 
celá léta dařilo držet na neuvěřitelně pozitivní míře, 
která ekonomice neubližovala. Jenže bez energií neu-
pečete ani chleba a nepřečerpáte vodu, ani nepřivezete 
do obchodu sůl... 
 V Německu již někteří pochopili, že úplný odvrat od 
jaderné energie (navíc podpořené argumenty o tom, co 
se stalo ve Fukušimě, jako by ve střední Evropě hrozily 
vlny Tsunami) byla nebetyčná pitomost. A to je jenom 
začátek. To, že jadernou energetiku potřebujeme jako 
stálý zdroj energie bez výpadků, které hrozí (a které i 
postihují) solární a větrné zdroje snad není pochyb. 
 A tady se pustím i na tenký led. Do jisté míry potře-
bujeme i elektrárny na fosilní paliva, byť třeba jen jako 
zálohu. Ono totiž u jádra to není jen o tom, že otočíte 
knofl íkem a svítíte, samotný náběh nějakou dobu trvá, 
proto se hodí jako zdroj trvalý (v jistém smyslu toho 
slova) a nikoli zdroj záložní. U elektrárny tepelné je 
náběh o poznání jednodušší (byť také ne okamžitý) a 
jako zdroje záložního bychom se jej neměli bezhlavě 
zbavovat.
 Nicméně energetické prognózy skutečných odbor-
níků jaksi nikdo nebere v potaz, protože se starým 
kontinentem šíří zmiňované zelené šílenství, v rámci 
kterého se dopřává sluchu afektovaným jedincům typu 
švédská Greta, kteří než na pódia OSN spíše patří do 
rukou některého z uznávaných psychiatrů. 
 Nemám nic proti přírodě, právě naopak, ale už něko-
likrát jsem toho příměru použil – vyléváme s vaničkou 
i dítě. A tím dítětem jsme my sami.
 Čína se nám bude smát, až se za břicha bude po-
padat, protože nebude potřebovat k evropské porážce 
ani jednoho jediného vojáka, my se zdecimujeme 
– ve jménu veřejného blaha – úplně sami a nijakou 
cizí intervenci k tomu nebudeme potřebovat. To, že 
někdo projeví jiný ekologický názor, než je současný 
„moderní“, „ekologický“ a „proevropský“ (záměrně uvo-
zeno jako sarkasmus) má okamžité následky. Mnozí 
experti zažívají cenzuru a někteří jsou vyobcováni z 
profesních kruhů novodobým pronásledováním. Ne, 
tajná policie je sice nezavírá a netluče a nezabíjí, ale 
cestičky se najdou, jak tyto lidi umlčet. Třeba ztrátou 
sponzora na vydání odborné publikace, nepozvání 
na ten, či onen seminář. Zatím ti lidé nemusí umývat 
výlohy nebo pracovat po kotelnách (to by byl paradox, 
kdyby „nepříznivec zeleného údělu“ pracoval v kotelně, 
co?), ale skutečně možná jen zatím.
 Vadí mi to a jsem sám nerad, že nemám příznivějších 
slov. Třeba o tom, že přichází Vánoce, nebo tak něco... 
Jenže ono to vážně nejde... Omlouvám se...
 Hezký den…

Freddie  
(freddiemail@email.cz)

 Kvůli extrémnímu růstu ceny zemního plynu oznámil dodavatel tepla v Blansku, společnost ZT energy, minulý měsíc zvýšení záloh. Průměrná blanenská domácnost za teplo zaplatí 
měsíčně o 350 až 450 Kč více. I přesto cena tepla v Blansku zůstává dlouhodobě nejvýhodnější na jižní Moravě.

Průměrná blanenská domácnosti zaplatí 
měsíčně zhruba o 400 korun více
 Měsíční navýšení nákladů na teplo pro průměrnou 
blanenskou domácnost, která žije v bytě, činí zhruba 
400 korun. Aktuální extrémní ceny plynu se podle 
ZT energy neprojeví v ceně tepla v plné míře: „Náš 
dodavatel zemního plynu tuto situaci neustál a došlo 
k ukončení dodávek zemního plynu z jeho strany. 
Bohužel k této situaci došlo v tu nejhorší možnou 
dobu. Nejprve jsme museli získat dodavatele nového, 
a tak v nákupu plynu začínáme od začátku, tj. naše 
nákupy zemního plynu odrážejí aktuální nepříznivý 
vývoj na trhu. Aktuální čtyřnásobné zdražení ceny 
plynu se projeví v ceně tepla pouze částečně. 
Co se týče dalších nákladů v rámci ceny tepla, tj. 
mzdy, opravy, údržba, režie a zisk, tak tyto náklady 
budou maximálně ve výši, jako bylo kalkulováno 
v předběžné kalkulaci ceny tepla pro rok 2021, v 
žádném případě nemůže dojít k jejich nárůstu oproti 
předpokladu. Pokud by tyto náklady byly nakonec 
vyšší než předpokládané, tak tento rozdíl do ceny 
tepla nezahrneme. Tyto náklady, které může přímo 
ovlivnit naše společnost, ale tvoří velmi malou část 
ceny tepla, zhruba 6 % z celkové ceny tepla,“ říká 
jednatelka společnosti Renata Nezvalová. 

Cena tepla v Blansku je dlouhodobě 
nejvýhodnější na jižní Moravě
 Z dlouhodobého hlediska posledních 5 let je cena 

tepla v Blansku nejvýhodnější z okresních měst 
na jižní Moravě, nic na tom nezměnilo ani aktuální 
zvýšení ceny tepla. Na současné extrémní ceny 
plynu postupně reagují i ostatní teplárny v regionu. 
Například nejvýznamnější dodavatel tepla v regionu, 
městská společnost Teplárny Brno, zvýšily cenu tepla 
na 784 Kč za 1 GJ.
 „I přes současné zdražení je blanenské domác-
nosti zaplatili za teplo za posledních 5 let v průměru 
nejméně oproti domácnostem v ostatních okresních 
městech v Jihomoravském kraji. V minulých letech, 
kdy byly ceny zemního plynu příznivější, naše 
společnost tyto příznivé ceny plynu promítla do 
ceny tepla a díky tomu cena v Blansku byla jednou 
z nejnižších cen v České republice. Což nebylo u 
jiných dodavatelů většinou samozřejmostí, ostatní 
často cenu tepla pouze drželi na stejné úrovni, ale 
nezlevňovali. Nyní, z důvodu aktuální energetické 
krize v Evropě, bohužel musíme v souladu s uza-
vřenými smlouvami o dodávce tepla přistoupit ke 
zvýšení ceny, která se ale nebude nijak vymykat 
z průměrné ceny tepla okolních měst. V minulých 
letech tak občané Blanska na svých účtech za teplo 
šetřili tisíce korun ročně, nyní budou platit ceny prů-
měrné. Předběžná cena tepla v Blansku pro příští 
rok činí 778 Kč vč. DPH za 1 GJ, v Brně tato cena 
činí 784 Kč,“ dále uvádí Nezvalová.
 Níže je vyobrazen graf, znázorňující průměrné 
roční náklady na vytápění domácnosti v jednotlivých 

městech na jižní Moravě za posledních 5 let (2017-
2021), ve sloupci „Blansko“ je započítáno i aktuální 
zdražení. 

ZT energy požádalo město Blansko 
o snížení nájemného
 „Nájemné, které je placeno městu Blansko, tvořilo 
v loňském roce bezmála čtvrtinu ceny tepla. Z toho-
to důvodu jsme požádali město Blansko o snížení 
výše nájemného, což 
by se okamžitě proje-
vilo v ceně a zmírnilo 
aktuální nárůst z důvo-
du vysokých cen plynu. 
Zatím jsme od města 
neobdrželi ofi ciální re-
akci,“ říká Nezvalová. 

Cena tepla pro příští 
rok obdobná jako 
v okolních městech
 Společnost ZT ener-
gy má také spočítanou 
cenu tepla pro příští rok.
 „Předběžná cena 
tepla pro příští rok činí 
778 Kč vč. DPH za 1 
GJ. Je to tedy obdobná 
výše jako bude prav-

děpodobně v okolních městech. Většina tepláren 
ještě ceny pro příští rok nezveřejnila. U tepláren, 
které už cenu tepla na rok 2022 publikovaly, se cena 
pohybuje v obdobné výši jako v Blansku. Věříme, 
že v nejbližší době dojde k uklidnění na trhu a k 
postupnému poklesu ceny zemního plynu. Pokud 
se tak stane, dojde ke snížení ceny tepla,“ dodává 
Nezvalová.

-r-

Blanenští rozhodli 
v participativním 
rozpočtu 

 Letošní ročník participativního rozpočtu Spo-
lečně PRO Blansko, v němž 1020 blanenských 
obyvatel hlasovalo pro některý z šesti projektů, 
má svého vítěze. Tím je návrh na zastřešené 
posezení u hřiště na Klepačově v dnes již nevy-
užívaném prostoru bývalého tenisového kurtu. 
Přístřešek o velikosti 20 x 5,5 metrů má zahrno-
vat posezení až pro sto osob jako zázemí před 
nepříznivým počasím při pořádání sportovních 
a společenských akcí na hřišti a jeho okolí. 

 „Během roku organizujeme celou řadu akcí, tur-
naje v nohejbalu, tenisové turnaje, fotbálky, ale také 
akce pro širokou veřejnost, jako je kuličkiáda, pálení 
čarodějnic a podobně. Těchto akcí se pravidelně 
účastní také lidé z centrálního Blanska nebo jiných 
místních částí, hojně navštěvovaný nejen místními 
je také zdejší pumptrack a workout, pro které bude 
přístřešek také nabízet zázemí,“ je přesvědčený 
autor návrhu Pavel Tvarog. 
 Vítězný projekt získal 422 hlasů. Na druhém místě 
skončil návrh na pumptrack – okruh pro jízdu na kole 
tvořený vlnami a klopenými zatáčkami (295 hlasů). 
Třetí pozici obsadil projekt na úpravu sportovního 
hřiště na Podlesí (239 hlasů). 
 „Jsem rád, že o participativní rozpočet mají lidé 
zájem a také že se nám i navzdory škrtům podařilo 
udržet objem fi nancí, které máme na Společně PRO 
Blansko vyhrazeny. Stejně jako v předchozích dvou 
ročnících má město na vítězný projekt vyčleněnou 
částku 600 tisíc korun. Uvidíme, zda se podaří najít 
další peníze i mimo participativní rozpočet a opět 
realizovat také některý z dalších námětů, které se 
umístily na dalších příčkách,“ uvedl starosta Blanska 
Jiří Crha.
 Kromě zmíněných projektů, které obsadily první 
tři místa, se o hlasy utkaly ještě další tři náměty: 
doplnění zeleně ve městě Blansku, přístřešek pro 
koncerty a komunitní setkávání, oprava příjezdové 
komunikace k zahrádkářské kolonii U Bílé skály. 
Anketa trvala od 18. října do 1. listopadu. „Díky tomu, 
že navrhovatelé letos své projekty konzultovali s 
odbornými pracovníky města a zjišťovali si předem, 
co z jejich námětů je reálné, nemusela komise vy-
lučovat žádný z podaných podnětů z hlasování, jak 
tomu bylo v minulosti,“ podotkla vedoucí fi nančního 
odboru Alena Skoupá.

-mka-
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Sponzor rubriky:

Na kávě s Ivem Dobiáškem 

 Vzpomínáte na fi remní začátky?
 Celý příběh se začal psát ještě krátce před 
Sametovou revolucí, a to v roce 1987, tehdy jako 
povolená činnost. Počítače u nás byly zatím v 
plenkách a existovalo jen velice málo lidí, kteří 
jim rozuměli. Osobní počítač, se kterým byste 
dnes neudělali nejspíš vůbec nic a nad jeho rych-
lostí a kapacitou byste se jen pohrdavě ušklíbli 
(vždyť váš mobil je dnes asi 1000x vyspělejší!!!), 
patřil tenkrát k největším technickým výdobytkům 
a nebyl pro každého – stál stejné peníze jako 
třeba třípokojový byt. I po revoluci většina nově 
vzniklých podnikatelů na bílé „bedny“ hleděla 
s nechápavým výrazem, přičemž však bylo 
všem jasné, že bez kvalitního stroje bude jejich 
podnikání poloviční, mnohdy i nerealizovatelné. 
Bylo potřeba oslovit někoho, kdo by poradil s 
výběrem počítače, vhodného softwaru i příslu-
šenství a hlavně obdržet základní pokyny k ob-
sluze. Mohl jsem tak zúročit několikaleté sbírání 
zkušeností. 
 Následně přišel čas nabídnout počítače ši-
roké veřejnosti a z živnostenského podnikání 
došlo k transformaci na s.r.o. v roce 1997. FPO 
provozovalo první prodejnu výpočetní techniky 
v Blansku a v době, kdy tato tématika byla stále 
velkou neznámou jak pro fi rmy, tak pro většinu 
občanů, byla tato společnost skutečným lídrem 
éry personálních počítačů v regionu. Mnoho 
Blanenských fi rem a občanů vlastnilo počítač 

od FPO. Tyto stroje bylo potřeba také občas 
upgradovat a servisovat: nic, co bychom v FPO 
nezvládli. Počítače zažívaly veliký boom a po-
malu, ale jistě se začala psát další éra – internet.

 Oblast informačních technologií se vyvíjí 
bleskovým tempem. Stíháte držet krok? 
 Ano, je to přesně tak, mnoho věcí v době 
vzniku fi rmy ještě neexistovalo (např. chytrá ře-
šení, cloud, důraz na kybernetickou bezpečnost, 
digitalizace veřejné správy…), přesto naše fi rma 
udržuje tempo se současným vývojem těchto 
oblastí. Trh si žádá stále nové a nové služby, 
které dokážeme nabídnout. 

 Čím se fi rma zabývala v době svého vzniku 
a co mohla svým zákazníkům tenkrát nabíd-
nout? 
 Z pohledu informačních systému a jejich 
rychlého vývoje je pětadvacet let velmi dlouhá 
doba a samotný obor se dramaticky proměnil. To, 
co máme nyní k dispozici, se v období začátku 
zdálo jako scifi . V počátcích, v období prvních 
personálních počítačů, to byla především pomoc 
s využíváním výpočetní techniky. Zajímavou 
oblastí byla také podpora knihovnictví, GIS 
(geografi cké informační systémy). Od počátku 
spolupracujeme se společností Gordic, což je 
informační systém používaný především v ob-
lasti státní správy, samosprávy a bankovnictví. V 

Firma FPO slaví 9. prosince 2021 25 let existence. Jak vlastně fi rma vznikla a co jejímu 
vzniku předcházelo, o tom jsme si popovídali s jejím zakladatelem Ivem Dobiáškem.

současné době má tento sofi stikovaný software 
v republice několik tisíc instalací od nejmenších 
obcí po města, magistráty, kraje a ministerstva. 
 Ihned po založení společnosti FPO s.r.o. jsme 
rozšířili činnost na dodávky hardware a otevřeli 
jsme prodejnu výpočetní techniky (tenkrát na 
náměstí Svobody). 

 Od roku 2001 jste se přestěhovali do no-
vých prostor, které jste velmi citlivě zrekon-
struovali a doplnili krásnou prodejnou. Co 
Vás k tomu vedlo a jaké nové možnosti to 
přineslo?
 Využili jsme nabídky Adastu, který odprodával 
objekt na ulici Smetanova (centrum Ježek). Do 
prodejny na Smetanově ulici, kterou jsme zre-
konstruovali za neuvěřitelné tři měsíce, mohli 
přijít první zákazníci v roce 2001. V průběhu roku 
2013 jsme navázali partnerství s dvojkou na poli 
elektroniky v České republice, a to fi rmou CZC.
cz, kde si jejich zákazníci mohou u nás nejen 
vyzvednout objednané zboží, ale i využít široké 
nabídky pokud na něco ve své objednávce zapo-
mněli.  Samozřejmě dále fungujeme jako běžný 
obchod, kam se mohou zákaznici přijít poradit 
a koupit zboží přímo. 

 Jako jednu z nejdůležitějších aktivit fi rmy 
zmiňujete vývoj a implementace informač-
ních systému Gordic. Co je v této oblasti 
nového a jaké byly nejdůležitější úspěchy 
uplynulého období? 
 Prostředí veřejné správy prochází drama-
tickým vývojem směrem k digitalizaci. Velké 
urychlení pak nastalo v období covidu. Dochází 
k velkým změnám v legislativě DEPO (další 
elektronizace postupů orgánů). Jde o změny v 
elektronické identifi kaci, ve vydávání řidičských 
průkazů, novinky v oblasti datových schránek 
atd. Obecně to znamená rozvoj online služeb 
pro občany. Portál občana je naším produktem. 
 Dále se tato oblast zabývá cloudovým řešením 
pro obce a jejich zřizované organizace . Řeší 
se vzdálená správa, technologická centra měst 
a spisová služba, metodika spisové služby. V 
důsledku těchto změn je pak stále důležitější 
oblast kybernetické bezpečnosti. 
 Firma FPO přímo spravuje většinu úřadů v 
okrese Blansko a Vyškov, dále městské úřady v 
Kuřimi či v Boskovicích. Úspěšně spolupracuje 
také s Ústavním soudem, ČTÚ v Praze nebo 
Krajským úřadem v Olomouci a dalšími. 

 V současnosti fi rma nabízí internetové 
připojení mnoha obyvatelům Blanska a okolí. 
Jaké byly začátky této služby? Pamatujete si 
ještě na první připojení? 
 K internetu připojujeme naše zákazníky přes 

15 let a byli jsme jeden z prvních poskytovatelů 
internetu v Blansku. Zákazníků si vážíme, jako 
jedni z mála nenecháváme zákazníky „umřít“ na 
starých tarifech za vysoké ceny, pokud zrychlu-
jeme, pak všem. Jsme transparentní, zázemí 
máme na prodejně, kdokoliv nás zde může 
navštívit a budeme se mu věnovat, samozřejmě 
máme funkční hot-line a komunikovat s námi lze 
přes email či facebookovou stránku. 
 Dále nabízíme 25% slevu seniorům nad 65 
let a stejně vycházíme vstříc lidem, které postihl 
nepříjemný osud a jsou držiteli průkazu ZTP.

 Všiml jsem si, že jste změnili vzhled i 
uspořádání prodejny, dokonce i logo. Mění 
se i fi lozofi e fi rmy a nabídka služeb?
 Změna loga má spíše charakter modernizace 
a změnu vnímání rychle se vyvíjejícího prostře-
dí, v němž podnikáme. Jsou v něm zachovány 
základní myšlenky – modulárnost a integrace 
různých řešení. Zákazníkům nabízíme trvalou 
podporu a naším cílem je budování dlouhodobé 
spolupráce. 

 Mluvil jste také o projektu chytrá domác-
nost. Co si pod tímto pojmem máme předsta-
vit? 
 Smyslem chytré domácnosti je automatizovat 
běžné činnosti denního života jako je ovládání 
topení, osvětlení, stínění, zabezpečení atd. a 
šetřit tak jeho uživateli čas i peníze. Konkrétně 
nabízíme řešení postavené na systému Loxone, 
které se nám nejlépe osvědčilo.

 25 let je za vámi. Jaké máte plány do bu-
doucna? 
 Nyní realizujeme generační změnu. Přihlásili 
jsme se do aktivity Rodinný podnik a získali 
statut rodinná fi rma. Přijali jsme fi lozofi i rodinné 
fi rmy, kde za součást rodiny považujeme vedle 
majitelské úrovně i všechny zaměstnance a 
zákazníky. V nynější době, která umožňuje a 
mnohdy preferuje služby vzdáleně a elektronic-
ky, si stále udržujeme osobní přístup a budování 
dlouhodobého vztahu se zákazníkem. Zároveň 
chceme i nadále plnit naše poslání, které říká že 
fi rma FPO s.r.o. je odbornou ICT fi rmou aktivně 
zapojenou do života regionu. 

 Budeme se těšit na Vaši návštěvu. Více se 
toho o nás dozvíte virtuálně na www.fpo.cz nebo 
na Facebooku, kde najdete různé zajímavé in-
formace k IT tématům, našim produktům, něco 
málo ze zákulisí naší fi rmy a také zde občas 
pořádáme soutěže.  Stačí dát like a nic Vám 
neunikne. 

Marie Kalová
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Vítání svatého Martina

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI
dárkové balíčky Od Martina

po Blansku rozvážíme ZDARMA

 V uplynulém víkendu se v Blansku hodovalo. Stovky lidí se nenechaly odradit koronavirovými 
opatřeními a zavítali do zámeckého parku zejména na hlavní nedělní program. Možností však bylo v 
průběhu čtyř dnů více. 

 „V sobotu do parku dorazilo na šest stovek lidí. 
Nedělní program si v průběhu dne nenechalo ujít více 
než 1 500 návštěvníků. Snažili jsme se ze všech sil 
připravit kvalitní a pestrý kulturní program a nabíd-
nout takový formát akce, který vyhoví všem aktuálně 
platným nařízením a omezením. Doufáme, že ty, 
kteří se nenechali odradit nutnými omezeními, jsme 
letošním programem oslovili a potěšili,“ zhodnotil 
Vítání svatého Martina Vít Šujan, ředitel Kulturního 
střediska města Blanska, které bylo hlavním orga-
nizátorem oslav. 
 Oslavy svátku svatého Martina začaly již ve čtvrtek 
11. listopadu na zámeckém nádvoří v 11 hodin a 11 
minut otevřením a posvěcením svatomartinského 
vína, a to za pomoci husího peří. K ochutnávání 
mladého vína zahrála cimbálová muzika Drahan ze 
Soukromé základní umělecké školy Blansko. 
 Na rozdíl od minulých let se v pátek nekonal spo-
lečný světýlkový průvod městem, ale lidé mohli vyrazit 
se světýlky individuálně a sejít se na faře na Starém 
Blansku, kde je přivítal blanenský farář Jiří Kaňa se 
svatým Martinem. Zazpívalo seskupení Martini Band 
a pro nejmenší byly připraveny sladké odměny. 
 V sobotu svatý Martin pozval zájemce na ochut-
návku svatomartinských vín do zámeckého parku. 
Akci Na víno s Martinem oživila cimbálová muzika 
Pajtáš, orchestr ZUŠ Blansko a Tomáš Kočko s 
doprovodem. Jednu z letošních novinek připravila 
Galerie města Blanska, v ní mohli děti i dospělí po 
oba víkendové dny navštívit odpočinkový koutek 
Peřina.
 Pro vstup do areálu se v sobotu i v neděli všichni 
návštěvníci kromě dětí do dvanácti let museli proká-
zat dokladem o očkování, prodělané nemoci nebo 
negativním testem. Testy bylo možné podstoupit i na 

místě, v budově ZUŠ v podzámčí je po oba víken-
dové dny prováděli zdravotníci Českého červeného 
kříže Blansko.
 Nedělní program hned ráno začal tradiční mší 
svatou v kostele svatého Martina, dopoledne se 
pak centrem města jako každoročně nesly fanfáry v 
podání Pardubických pozounérů. Historický průvod 
tentokrát nešel městem od kostela do zámeckého 
parku, ale pouze od zámecké brány v ulici Úvoz 
kolem rybníčku k hlavnímu pódiu v parku. 
 Program se skládal z vystoupení různých hudeb-
ních skupin (Koňaboj, The People a Bystrík Banda) 
a představení šermířů. Po setmění rozzářila park 
netradiční bubenická světlená show v podání Ritmo 
Factory. Nechyběly stánky s rozličným sortimentem. 
 Velký zájem vzbudila vtipně podaná sokolnická 
show. Pro děti byly připraveny v okolí rybníčku 
dobové hry, například házení věnečků nebo chůze 
na chůdách. Na zámku se konaly kostýmované pro-
hlídky a jeho sklepení se opět proměnilo v oblíbenou 
vinárnu.
 Blanenský patron na pódiu spolu se zástupci 
města pokřtil také nový městský kalendáře na rok 
2022. Stolní kalendář si zájemci mohou koupit od 
pondělí 15. listopadu v informační kanceláři Blanka.
 „Kalendář na rok 2022 nese název Blansko umě-
lecké. Lidé na jeho stránkách najdou známé i méně 
známé sochy a umělecká díla, která jsou rozmístěná 
v ulicích města. V kalendáři nechybí krátký popis děl 
nebo informace o autorovi či době jejich umístění 
na veřejná prostranství ve městě,“ uvedl starosta 
Jiří Crha, který spolu se svatým Martinem kalendář 
pokřtil svatomartinským vínem.

-mka-

Reakce - polemiky
Volby na Těchově byly 
podle zákona a férové

 V Monitoru č. 21, který vyšel 5. listopadu 2021, 
byla v rubrice „Očima občanů: Po volbách na Těcho-
vě“ zveřejněna polemika vztahující se k volbám do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, 
konkrétně k jejich průběhu na Těchově.
 Pisatel „VP“ si stěžuje, že coby občan Těchova 
neměl před volbami potřebné informace o tom, kde 
se nachází volební místnost. A naznačuje, že tyto 
informace byly před volbami sdělovány jen určitým 
obyvatelům Těchova, což mohlo ovlivnit volební 
účast a s ní i výsledky voleb (propad levice).
 Volební místnost v části města Těchov byla stejně 
jako při minulých volbách v roce 2020 umístěna v 
Kulturním domě. Právě v roce 2020 byli o změně, v 
rámci které se volební místnost přesunuje z mateřské 
školy do Kulturního domu, informováni všichni obča-
né volebního okrsku Těchov, v obálce s hlasovacími 
lístky našli informační letáček.
 Ani letos ale informace o rozmístění volebních 
místností včetně té na Těchově nechyběly. Obsa-
hoval je dokument s názvem Oznámení o době a 
místě konání voleb, v němž byly uvedeny všechny 
důležité informace vztahující se k volbám, včetně 
volebních okrsků a míst, kde najdou voliči jednotlivé 
volební místnosti. Kompletní seznam byl zveřejněn 
na úřední desce, na webových stránkách města, ve 
Zpravodaji města Blanska, odkaz na informace k 
volbám byl zveřejněn také na sociálních sítích města 
či v Mobilním rozhlasu.
 Volební místnost na Těchově byla řádně označena 

včetně umístění státní vlajky. Kdokoliv měl pochyb-
nosti o jejím umístění, mohl kdykoliv před volbami 
či v průběhu voleb zkontaktovat zaměstnance měst-
ského úřadu či zástupce místní občanské aktivity. 
Stálá služba na Městském úřadu Blansko dohlížela 
na hladký průběh voleb po celou dobu jejich konání.
 Autor článku naznačuje, že na výsledek voleb 
mohla mít vliv také distribuce Zpravodaje města Blan-
ska. To rozhodně vylučujeme. Roznos je objednán do 
všech domácností ve městě. Pokud čtenáři kontaktují 
redakci s tím, že ve schránce výtisk nenašli, řešíme 
konkrétní pochybení v roznosu s distributorem vždy 
individuálně ve vztahu ke konkrétní adrese a výtisku. 
Rozhodně není žádná z adres vyloučena záměrně, 
už vůbec ne ve vztahu k věku zde žijících potenci-
álních voličů, jejich volebních preferencí či termínu 
voleb. Zpravodaj je navíc k dispozici i těm, kteří jej 
ve schránce nenajdou, vytištěná čísla jsou zdarma 
k vyzvednutí v informační kanceláři Blanka, je k 
dispozici také v elektronické verzi na webu města.
 O tom, že voliči neměli problém volební místnost 
vyhledat, ostatně svědčí i volební účast. Ta byla letos 
na Těchově 77,65% oprávněných voličů (oproti 70,05 
% při posledních parlamentních volbách v roce 2017 
či dokonce 50,12 % v krajských volbách v roce 2020).
 Autor polemiky také kritizuje postup okrskové 
volební komise, která jmenovitě usměrňovala voliče 
při nedodržování rozestupů ve volební místnosti. 
Pravidla, která bylo nutné dodržovat (roušky, rozestu-
py), byla nastavena celostátně z protiepidemických 
důvodů, úkolem všech okrskových volebních komisí 
bylo je dodržet a zajistit tak hladký průběh voleb.

Pavla Komárková, 
tisková mluvší města Blanska

6x paštika Od Martina

499 Kč

3x paštika+ Víno z jihu

532 Kč

3x paštika + 1 l Bejček 11°

379 Kč

www.odmartina.cz  |  tel. 606 728 334  |  obchod@odmartina.cz
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HOSPŮDKA ZBOROVEC
PŘIJĎTE K NÁM 

NA PIVNÍ SPECIÁLYNA PIVNÍ SPECIÁLY
19. - 21. listopadu pivo Granát

26. - 28. listopadu belgický Hoegaardenbelgický Hoegaarden

03. - 05. prosince Beer Daddy
    z malého Sivického pivovárku

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

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

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

Nový rondel u Sportovního ostrova 

Dárky udělají radost dětem z dětského domova

 Na hlavním průtahu městem skončila uzavírka, kterou si vyžádala stavba nové okružní křižovatky 
na ulici Mlýnská a Poříčí. Rondel u Sportovního ostrova se otevřel v pondělí 15. listopadu odpoledne. 
Řidičům se tak výrazně zjednodušil průjezd samotnou křižovatkou, zlepšil se také průjezd centrem 
města, kudy vedla jediná objízdná trasa.

 Stavba okružní křižo-
vatky začala letos 30. 
srpna. Během necelých 
tří měsíců se podaři-
lo kromě samotného 
rondelu opravit také vo-
dovod přímo pod novým 
kruhovým objezdem, 
dělníci vybudovali nové 
chodníky, bezpečnostní 
zálivy pro přecházení 
chodců i veřejné osvět-
lení.
 „Byly to nelehké tři 
měsíce. Chtěl bych po-
děkovat všem občanům 
města Blanska za trpěli-
vost a za to, jak jsme to 
všichni společně zvládli. 
Je jisté, že okružní kři-
žovatka zlepší dopravu 
ve městě. Budovala se 
zejména proto, aby se 
ulehčil průjezd středem 
Blanska. Důležité pro nás bylo také zvýšit bezpeč-
nost chodců a návštěvníků Sportovního ostrova,“ 
uvedl starosta Jiří Crha.
 Právě přecházení bylo dosud v místě velmi proble-
matické. Chodci zde při cestě na nedaleký Sportovní 
ostrov Ludvíka Daňka museli zastavit dopravu na 
hlavním průtahu městem, bezpečné přecházení na-
víc komplikoval odbočovací pruh doprava, který byl 
souběžný s průjezdným pruhem ve směru z centra 
města. Křižovatka byla těžko průjezdná i pro řidiče 
vjíždějící na Sportovní ostrov či z něj. 
 „Nyní bude přecházení i průjezd bezpečnější a 
věřím, že doprava v místě také plynulejší. To byly 
ostatně hlavní důvody, proč jsme stavbu nového 
rondelu po letech příprav prosazovali,“ dodal starosta 
Jiří Crha. 
 Stavba nové okružní křižovatky přišla město na 
necelých 7 milionů korun. Další přibližně čtyři miliony 
investoval Jihomoravský kraj. Do konce listopadu 
ještě budou v místě probíhat dokončovací práce, 
nová křižovatka ale zůstane průjezdná i během 
nich. Kruhový objezd je tak zatím otevřený v režimu 
„Projíždíte stavbou“.
 „Aktuálně probíhá administrativní proces povolení 
předčasného užívání. V tomto režimu bude stavba až 
do řádné kolaudace, která proběhne v průběhu příští 

roku. Kolaudace je vázána na vyhotovení hlukové 
studie, s jejím vypracováním ovšem musíme počkat 
na jarní měsíce,“ dodala vedoucí odboru správy a 
rozvoje města Pera Skotáková.
 Nová okružní křižovatka u Sportovního ostrova 
Ludvíka Daňka původně měla být hotová už při 
rekonstrukci průtahu Blanskem před šesti lety. Část 
místních obyvatel ale byla proti a kvůli opakovaným 
odvoláváním odpůrců se tato investice musela ně-
kolikrát odložit. 
 Se zahájením stavby nové křižovatky město čekalo 
až po dokončení nového průtahu středem Blanska, 
na kterém od jara probíhala kompletní rekonstrukce 
zastaralého vodovodního potrubí a kanalizace. Právě 
centrem Blanska totiž vedla jediná objízdná trasa při 
budování nového rondelu.
 V Blansku nyní motoristé čekají na dokončení 
ještě jedné okružní křižovatky. Na průtahu městem 
je doprava zatím částečně omezená kvůli stavbě 
kruhového objezdu u Penny marketu. Ten souvisí 
s budování nového přemostění na Staré Blansko 
vedoucího nad železniční tratí. Práce na této okružní 
křižovatce nyní fi nišují, hotovo by mělo být do začátku 
prosince. 

Pavla Komárková, 
tisková mluvčí města Blanska

Foto Michal ZábojFoto Michal Záboj

 Sedmým rokem mohou zákazníci prodejny Pompo 
na náměstí Svobody splnit vánoční přání dětem z 
dětského domova v Hodoníně u Kunštátu. Letošním 
hitem jsou mezi dětmi dárky s tématikou Harryho Po-
ttera. Dále hry, stavebnice a elektronika k počítačům 
a další. 
 Dárky si děti vybraly v katalogu. Zaměstnanci 
prodejny je nachystali k vánočnímu stromečku a 
přání nyní čekají na to, až jim je ochotní zákazníci 
pomohou splnit. Systém je stejný jako v minulých 
letech. Dárky pod stromkem jsou opatřeny cenovkou 
a jménem dítěte. Stačí vybrat ten, který se vám líbí 
nebo který zapadá do vašich fi nančních možností, 
a zaplatit jej u pokladny. 
 Letos se stromeček v obchodě objevil dříve než v 
minulých letech. „Pro jistotu. Kdyby náhodou přišla 
nějaká covidová opatření, tak abychom to stihli. 
Dárky, které zákazníci zakoupí, schováváme rovnou 
do skladu a zaměstnanci dětského domova si pro ně 
před Štědrým dnem, letos konkrétně 20. prosince, 
přijedou,“ říká vedoucí prodejny Zuzana Machová.

-mka-
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VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

BMS
COMPUTERS

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

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

- servis a prodej

PROVOZNÍ DOBA: 
po - pá 09:00 - 12:00

  13:30 - 17:00

• ODVIROVÁNÍ, ZRYCHLENÍ
• VÝMĚNA ZA RYCHLÝ DISK...

...můžete mít ve vašem notebooku 
a PC i do druhého dne

Telefony Xiaomi,  tiskárny 
a notebooky SKLADEM

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.

úprava, režie, hudba, scéna, kostýmy, program: Fabián Pár
překlad: Alexander Jerie

Blanenské divadlo podporují:  
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Inscenace vznikla za finanční podpory města Blansko

Koprovka měla, má a bude vždy mít 
své přívržence a odpůrce. 

Jedni ji zbožňují a druzí nad ní ohrnují nos. 
Nabízí se jednoduché srovnání 
s životní cestou každého z nás.

Nebo máte pocit, že vás všichni zbožňují?  
Kopr je známá léčivka. 

Když vás bude někdo nebo něco
štvát tak ho pošlete „do kopru“  

a uvidíte jak se vám báječně uleví. 

BLANENSKÉ DIVADLO
8.12. v 19 hodin - Dělnický dům Blansko
Předprodej vstupenek v informační kanceláři Blanka

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce 
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

přijmeme

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

Očima občanů: Chaos a zmatky 
na Těchově na pokračování

 Není to tak dávno, co byly předmětem kritiky volby do poslanecké sněmovny, resp. jejich „podařená“ 
organizace a nezájem příslušných orgánů a konkrétních osob o informování občanů o pořádané tak 
důležité akci, hlásající změnu. Pokud mají nastat takovéto změny, potěš Pán bůh. Toto se odehrávalo 
na Těchově, ve volebním okrsku č. 5.
 Podobné zmatky v důsledku chybějící jakéko-
liv informovanosti občanů z Těchova způsobila 
nikým neavizovaná oprava silnice z Těchova (od 
křižovatky MŠ) směrem na Obůrku ve dnech 3. a 4. 
listopadu 2021. Dne 3.11.2021 byla doprava řízena 
světelnými semafory, což lze překonat trpělivostí a 
opatrností projíždějících vozidel, co však způsobila 
následujícího dne úplná uzávěra silnice, to nemá 
obdoby. Vozidla přijíždějící z Blanska na Obůrku se 
před zákazem vjezdu otáčel zpět a jela na Blansko. 
Jako by nešlo zařídit nad Blanskem, že na Obůrku 
se nedostanou, že zde je dočasná 
slepá ulice.
 Nejhorší byla situace 4.11.2021, 
kdy měl odjíždět po 7. hodině autobus 
ze zastávky na točně před místním 
pohostinstvím, bohužel žádný au-
tobus pro školní děti, pravidelně 
odjíždějící přes Obůrku a Češkovice 
do Blanska nepřijel. Rodiče narychlo 
sbíraly děti a auty je odvážely do ško-
ly, aby stihly začátek. To pro ilustraci 
chaosu a zmatků stačí. Cožpak není 
nikdo kdo by zdejší i okolní občany 
zavčas na tuto situaci neupozornil 
a připravil? Žádné vývěsky s upo-
zorněním, žádné oznámení např. ve 
Zpravodaji Blanska, který bohužel mj. 

do částí  Těchov a Obůrka půl roku nedorazil, snad 
na nějaké zvláštní výjimky. Místní rozhlas v letošním 
roce dle občanů hlásil 3 x (vyhlášení sběru starého 
železa, upozornění na odpočty vodoměrů a výdej 
naturálií v JZD Petrovice), výjimečně to mohlo být 
v pozdních večerních hodinách, kdy jsou občané již 
doma a rozhlas neslyší. 
 Cožpak je Blansko málo rozkopané a objížďky se 
stále množí a jsou delší? Cožpak není nikdo za tuto 
situaci odpovědný?

-vp-

Poděkování 
Kultuře Blansko

 Chtěla bych touto cestou vyjádřit poděkování za 
kulturní zážitek s kapelou Pakora Trio. Již delší dobu 
sleduji kulturní změny v Blansku a musím říct, že 
jsem velmi mile překvapena, že se zážitky v Blan-
sku dají považovat za srovnatelné s jinými městy a 
zároveň jsou velmi cenově dostupné, např. oproti 
Praze a Brnu, kde jsem několik let žila. 
 V minulosti jsem při zhlédnutí kulturního programu 
nevybrala nic, co by mě zaujalo, a nyní mám problém 
vybrat si z široké a lákavé nabídky. Jsem matkou 
malých dětí, a i těm se daří poskytovat krásné zážitky. 
 V situaci, kdy se Brno stane na rok díky vlakové 
výluce pro mnoho lidí těžko dostupné, bude možnost 
vyžití přímo v Blansku velmi důležitá. Myslím si, že 
by mělo být vedení kulturního střediska pochváleno 
za to, jakou měrou se svojí práci věnují a nakolik 
se snaží občany našeho města pobavit a odvést 
myšlenky od náročných témat, kterých je nyní dost. 
 Musím na závěr říct, že díky zážitku z koncertu 
jsem vedení města (alespoň na chvíli) odpustila i 
tu 30 cm hlubokou jámu v chodníku, co máme před 
domem už půl roku a nikdo z města ji neřeší. 
 Doufám, že se máme s kultutou na co těšit i v 
dalším roce.

Jaroslava

Pokřtili městský 
kalendář 

 Blanenský kalendář pravidelně seznamuje obyva-
tele města se zajímavostmi z historie, nabízí pohled 
do starých městských ulic a náměstí, či ukazuje 
město pohledem místních fotografů. Kalendář na rok 
2022 představí Blansko umělecké. V exteriéru města 
najdete množství soch, plastik, drobných uměleckých 
děl či pamětních desek, jejichž příběh je pro mnohé 
okolojdoucí zcela neznámý.
 Stolní kalendář obsahuje 53 fotografi í soch a 
sousoší, uměleckých děl i pamětních desek, které 
najdete v městských ulicích. Věděli jste, že v Blansku 
máme plastiku od sochaře Kaplického, otce známé-
ho architekta Jana Kaplického? Nebo že budovu 
ZUŠ Blansko zdobí plastika od nejznámější české 
sochařky Sylvy Lacinové? V kalendáři najdete také 
rozsáhlou galerii soch z umělecké litiny, která je tak 
typická pro Blansko.
 „Zajímavým uměleckým dílem jsou dozajista Pro-
měny, které jsou umístěné u kruhového objezdu na 
Svitavské ulici. Plastika se před očima pozorovatele 
mění, z každého úhlu vypadá jinak. Osobně se mi 
také líbí silueta lidské postavy s názvem Bardo, 
kterou najdete u blanenského hřbitova,“ zmiňuje 
galerista Pavel Svoboda, jehož znalosti z blanenské 
historie a umění byly cenným zdrojem informací pro 
letošní blanenský kalendář.
 Význam umění v městském prostoru vyzdvihuje i 
starosta Jiří Crha: „Uměleckých děl v ulicích Blanska 
stále přibývá a to je moc dobře. Vnáší do ulic krásu, 
pomáhají vytvořit genia loci. Věřím, že i díky nim se 
v našem městě můžeme cítit příjemně.“
 Kalendář pro rok 2022 pokřtili představitelé města 
v neděli 14. listopadu v rámci akce Vítání svatého 
Martina. Nyní k zakoupení v informační kanceláři 
Blanka.

Martina Hejčová

Monitor
na internetu:

www.monitor-bk.cz
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany.
Tel. 604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Prodám mladé krasně zbarvené andulky. Tel. 737902404.
* Nabízíme Mikuláše s celou partou pro celé Blansko. 
Tel. 732619095.
* Daruji dva zachovalé psací stroje. I jednotlivě. Tel. 
606186048.
* Daruji za odvoz jídelní set 2 lavic se stolem, spojené 
dohromady, vhodné na chatu, rozměr 92x200cm. Tel. 
605263222.
* Nabízím koťata za odvoz, různých zbarvení a pohlaví. 
Letovice nebo Blansko.Tel. 730655978.

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

      RŮZNÉ    

      SEZNÁMENÍ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej vstupenek:
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 30. 11. 2021 v 19:00 h. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 
330Kč/ 300 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat 
i zakoupit online na ticketportal.cz nebo přímo v 
Informační kanceláři Blanka. 
Hudba na zámku 2021: Michaela Koudelková & M. 
Čermák - 2. 12. 2021 od 19:00 h. Zámek Blansko, 
Blansko. Cena vstupenky: 120 Kč. Vstupenky si 
můžete rezervovat i zakoupit online na ticketportal.
cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka.
Pokáč + Support -  2. 12. 2021 v 20:00 h. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč. Dříve za-
koupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Vánoční turné: Petr Bende - 7. 12. 2021 v 19:00 h. 
Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 330 Kč. 
Vstupenky zůstávají v platnosti. Původní termín: 
30. 11. 2020.
Blanenské divadlo: Koprovka aneb Na útěku - 8. 
12. 2021 v 19:00 h. Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 130 Kč. 
Karel Plíhal – recitál - 9. 12. 2021 v 19:00 h. Kino, 
Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. Vstupenky zůstá-
vají v platnosti. Nevhodné pro děti do 12 let. 
Harlej - 11. 12. 2021 od 19:00 h. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 450 Kč. Vstupenky v 
předprodeji v Informační kanceláři Blanka.
Koncert: Epydemye - 12. 12. 2021 v 16:00 h. Kostel 
Narození Panny Marie, Lipovec. Cena vstupenky: 
220 Kč. Vstupenky v předprodeji v Informační kan-
celáři Blanka od 5. listopadu 2021.
Vánoční koncert Moravanky Jana Slabáka – 21. 
12. 2021 v 17:00 h. Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 200 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat 
i zakoupit online na ticketportal.cz nebo přímo v 
Informační kanceláři Blanka.
Divadelní představení: Na ostro - 16. 2. 2022 v 19 h. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 200 
Kč. Dříve zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Smejko a Tanculienka – Tancuj, tancuj! - 19. 2. 2022 
v 15:00 h. Kino, Blansko. Cena vstupenky: 300 Kč – 
osoba; 600 Kč – dvousedačka. Vstupenky si můžete 
rezervovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo 
přímo v Informační kanceláři Blanka.

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

Výsledkový
servis

Fotoseriál: Blanenské sportovní talenty

Florbalisté rozdrtili Třebíč
Basketbal 

OP ženy: KP Brno C – BK Blansko 75:59, Dvořáková 14, 
Žváková 12, Zouharová 11, Slugeňová 8, Formánková 
Z., Formánková K. 6, Sedláková M. 2. TJ Třebíč – BK 
Blansko 40:58, Slugeňová 12, Sedláková M. 11, Orlíč-
ková, Formánková K. 9, Formánková Z. 7, Sedláková 
P., Lakotová 4 a Zouharová 2.
Nadregionální liga U17: Žabiny Brno C – BK Blansko 
49:42. Dvořáková 22, Ježová 6, Sedláková M. 5, Ma-
ňoušková 4, Ondrová, Vašková 2, Špačková 1. Žabiny 
Brno C – BK Blansko 46:54, Sedláková M. 20, Dvořáková 
17, Ježová 11, Ondrová 4, Maňoušková 2.
Nadregionální liga U15: BK Blansko – KP Brno B 82:27 
Ježová 20, Sedláková B. 16, Kubešová 12, Reisiglová, 
Zachovalová 8, Kubíková, Vašková 6, Procházková 4, 
Alexová V. 2. BK Blansko –KP Brno B 80:36, Ježová 28, 
Sedláková B., Kubešová 10, Zachovalová 9, Reisiglová, 
Alexová V. 6, Procházková, Kubíková 4, Vašková 2, 
Alexová E. 1.
OP mladší minižákyně U12: BK Blansko – Sokol Podolí 
MIX 10:110. K2 Prostějov – BK Blansko 46:50.
OP nejmladší minižákyně U11: BK Blansko – Tygři 
Brno 42:20, Streitová 18, Tesařová, Alexová Z. 6, Ježová, 
Opálková 4, Krátká, Broďáková V. 2. BK Blansko – Tygři 
Brno 46:14,  Černá 10, Broďáková V., Ježová, Alexová 
Z. 8, Tesařová 6, Zezulová 4, Doleželová 2.

Florbal 
3. liga juniorů: FBK Atlas Blansko – TJ Sokol Brno 
Husovice 10:1 (1:0, 3:0, 6:1), Müller 4, Langr 2, Kobylka, 
Kovařík, Svoboda, Sedlák.

Fotbal 
Divize starší dorost: Bedřichov – Blansko 2:0 (0:0). 
Blansko – Líšeň B 0:4 (0:1). 
Divize mladší dorost: Bedřichov – Blansko 6:0 (1:0). 
Blansko – Líšeň B 0:9 (0:1).
KP starší žáci: Blansko – Sparta B 0:5 (0:1).
KP mladší žáci: Blansko – Sparta B 3:1 (1:0), Terer, 
Matal, Šebelová.
1. třída starší žáci: Blansko B – RDR Akademie 11:2 
(3:1), Žampach, Vládek 3, Valenta 2, Poláček, Šulc, 
Sedláček. 
1. třída mladší žáci: Blansko B – RDR Akademie 9:1 
(4:1), Feilhauer O., Feilhauer O. 3, Čech, Nečas, Kopka.  
OP starší přípravka: Blansko A – Olomučany 12:9 (6:3), 
Farník S. 4, Slouka, Zouhar 3, Strelička 2. Blansko B – 
Olomučany 2:0 (1:0), Vašíček 2. 

Kuželky
1. liga ženy: KK Blansko – TJ Valašské Meziříčí 3:5 
(3162:3301), Musilová 520, Kalová st. 548, Nevřivová 
534, Ševčíková 523, Součková 519, Wendl 518. KK 
Náchod – KK Blansko 8:0, Nevřivová 547, Daňková 562, 
Ševčíková 547, Musilová 529, Wendl 546, Kalová st. 543.
2. liga muži: TJ Spartak Přerov – KK Blansko 5:3 
(3484:3252), Flek 556, Musil 492, Sehnal 597, Havíř 
545, Lukáč 559, Kotouč 503. KK Blansko – TJ Slovan 
Kamenice nad Lipou 1:7 (3185:3393), Lukáč 496, Janá-
ček 469, Flek 589, Havíř 549, Kolařík 527, Sehnal 555. 

Stolní tenis 
1. liga ženy: KST A. Ebrle Blansko – SK Svinov 2:8, 
Trávníčková 2. KST A. Ebrle Blansko – SKST Havířov 
B 1:9, Ševčíková.
2. liga muži: KST Blansko – TJ Tatran Hostinné B 9:9, 
Vaculík 3,5, Přikryl A. 2,5, Petr,  Polívka M. 1,5. KST 
Blansko – TJ Sokol Jaroměř 10:4, Přikryl A. 3,5, Polívka 
M. 2,5,  Vaculík, Petr 2.
Divize muži: KST Blansko B – TJ Sokol Klobouky 10:2, 
Petr, Polívka M. 3,5, Polívka O., Zukal 1,5. KST Blansko 
B – STK Zbraslavec 10:2, Petr, Polívka M. 3, Polívka 
O., Zukal 2.

Připravil Bohumil Hlaváček

Memoriál Dana Němce již po čtyřiadvacáté

Lukáš Přikryl vyhrál krajský bodovací turnaj Pozici nasazené jedničky 
krajského bodovacího turnaje, který uspořádal KST Blansko1 v Rájci, obhájil 
pod vedením trenéra Pavla Voráče domácí Lukáš Přikryl, když v celém 
průběhu ztratil pouze dva sety a celý turnaj suverénně ovládl.

Na okresním fi nále přeboru základních škol v Blansku ve fl orbalu obsadila 
v kategorii mladších žákyň druhé místo děvčata ze ZŠ Salmova (vpravo v 
modrých dresech), když jediná dokázal vzdorovat suverénním vítězkám 
ze Sloupu.

Blanenské basketbalistky začínají sklízet i individuální úspěchy, kterých 
si všímají i trenéři z jiných klubů. Nikola Ježová z BK Blansko se stala 
členkou regionálního výběru v kategorii U14. Foto Milan Ševčík.

Připravil Bohumil Hlaváček

 Po drtivé porážce s předchozího týdne z Hradce, kde více než citelně chyběli z důvodu karantény 
všichni bratři Fedrové, si hráči Atlasu v našlapané sestavě v domácí hale před velmi slušnou a hla-
sitou návštěvou diváků, chtěli spravit pošramocenou reputaci. Před početným výborným publikem 
se jim to podařilo na jedničku. Nadšený výkon všech hráčů podpořil v brance talentovaný mladík 
Petr Špidlík, mužem zápasu byl po zásluze zvolen neúnavný Jan Charvát, který tak parádně oslavil 
svoje narozeniny připadající na tento den.

FBK Atlas Blansko – Snipers Třebíč B 8:2 (2:1, 
4:1, 2:0). Branky: 10. Foret, 13. Müller, 25. Matal, 
31. Fedra V., 35. Fedra V., 37. Charvát, 47. Fedra V., 
51. Fedra J. – 2. Buchtela, 26. Pazderník. Blansko: 
Špidlík – Crla, Kolmačka, Žilka, Koumar, Charvát, 
Frýdek – Fedra F. Fedra J., Fedra V., Janík, Borek, 
Foret, Hatala, Matoušek, Müller, Sedlák, Matal.  
 Atlas na soupeře vlétl, ten se ale hned z prvního 
protiútoku nečekaně dostal do vedení. Domácí to 
nezaskočilo, dlouho se však nedokázali střelecky 
prosadit. Smůlu protrhl až parádní trefou Vojtěch 
Foret, aby ho po chvíli napodobil Dennis Müller a 
poslal Blansko do vedení. Hosté nerezignovali a 
několikrát nebezpečně ohrozili Špidlíka. Toho ale 
rozchytali  k výbornému výkonu.
 Vedení Atlasu potvrdil v 5. minutě druhé třetiny pre-
miérovou brankou za muže Michal Matal po ideální 
Hatalově přihrávce. Třebíč však okamžitě kontroval 
snížením na 3:2. Při vyloučení Charváta reagoval 
čtvrtým gólem Vojta Fedra a spustil domácí branko-
stroj. Krátce poté zvýšil stejný hráč, když mu gólovku 
připravil jak na stříbrném podnosu opět bratr Jakub. 
Doslova plné hřiště bylo bojovníka Charváta, který 
byl za svoji aktivitu odměněn i gólovým zásahem v 
37. minutě. Výborná druhá třetina, v níž Blanenští 
soupeře doslova přestříleli, podle statistik v poměru 
20:6, rozhodla.
 Poslední dvacetiminutovka byla již jen o tom, jak 
vysoký bude konečný brankový účet. Nejprve opět 
po nezištné bratrově přihrávce zkompletoval hattrick 
Vojta Fedra. Jeho dosavadní brankový asistent Ja-
kub Fedra byl po střele Kolmačky nakonec i střelecky 

odměněn po dorážce gólem a uzavřel skóre na ko-
nečných 8:2. V samém závěru neudržel nervy jinak 
výborně hrající Žilka a po hrubosti a následné slovní 
reakci pár sekund před koncem vyfasoval zbytečně 
osobní trest. „Po pomalejším začátku jsme se dostali 
do tempa, což se odrazilo na výsledku zápasu, když 
soupeř odešel fyzicky,“ zhodnotil utkání trenér Atlasu 
Vojtěch Wilczek.

Další divizní výsledky: Orlicko – Hradec 11:8, 
Mohelnice – Všestary 11:4, Žďár – Letohrad 2:8, 
Litomyšl – Hornets 8:5, Vysoké Mýto – Jihlava 8:9.

Bohumil Hlaváček

 Fotbalová blanenská podzimní sezóna nekončí. 
Jako symbolická tečka tu bude i letos opět po roční 
pauze zapříčiněné koronavirem sálový turnaj Memo-
riál Dana Němce. Uskuteční se již jeho 24. ročník. 
Na památku tragicky zesnulého syna ho opět ve 
spolupráci s FK Blansko uspořádá na hale v Údolní 
ulici rodina Němcova. V sobotu 20. listopadu od rána 
se na palubovce bude prohánět devět týmů z regio-
nu, na desítku je doplní hosté z partnerské Legnice, 
kterou bude letos reprezentovat mužstvo tvořené 
jejich profesionálními hasiči. Záštitu nad turnajem 
převzal rovněž tradičně starosta města Jiří Crha.
 V první pětičlenné skupině domácí FK doplní celky 

Drnovic, Bystrce, Rájce a právě Legnice, ve druhé 
bude favoritem pravděpodobně obhájce prvenství 
Start Brno, dále v ní budou týmy Kuřimi, Rudice, Vy-
sočan a Kunštátu. Program turnaje zahájí v 8 hodin 
duel domácích s Rájcí, na desátou je naplánováno 
slavnostní zahájení. Do semifi nále postoupí z každé 
skupiny dva nejlepší týmy, plánováno je na 15.15, 
fi nále by se mělo odehrát zhruba v čase 16.20 h. 
Blanenské A mužstvo se bude snažit postavit co 
možná nejsilnější tým. „Určitě se zúčastním i já. 
Jako hráč tedy ne, to bylo před deseti lety,“ zasmál 
se kouč Petr Vašíček

-boh-

1. Letohrad 9 6 2 1 61:48 22

2. Hornets Brno 9 5 2 2 87:57 19

3. Jihlava 9 6 1 2 61:47 19

4. Mohelnice 9 6 1 2 68:60 19

5. Vysoké Mýto 9 6 0 3 100:81 18

6. Litomyšl 9 4 1 4 58:51 13

7. Hradec 9 4 0 5 73:62 12

8. Blansko 9 4 0 5 59:65 12

9. Orlicko-Třebovsko 9 3 0 6 70:77 9

10. Žďár 9 3 0 6 53:65 9

11. Všestary 9 2 2 5 64:79 9

12. Třebíč B 9 0 1 8 38:100 1

Atlas v akci. Foto Filip JežekAtlas v akci. Foto Filip Ježek
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19. listopadu 20218

Dynamiters doma ztratili 
nadějně rozjetý zápas

Basketbalisté BBK Blansko: 
tři výhry, tři prohry

 Lídr soutěže z Hodonína odjížděl do Blanska s vědomím, že se zde na body vždy pořádně nadře. 
Nejinak tomu bylo i tentokrát. Hosté byli po polovině utkání zralí na porážku, pak se však ukázala 
jejich větší síla a zápas dokázali otočit ve svůj prospěch.

Dynamiters Blansko HK – SHKM Hodonín 5:7 
(2:3, 3:2, 0:2). Branky a nahrávky: 12. Pilát, 19. Pilát, 
21. Král, 24. Müller, 31. Jílek – 8. Konečný, 9. Polák, 
19. Charvát, 39. Crlík, 39. Sajdl, 52. Vaškovič, 53. 
Polák. Blansko: Vlach (Šenk) - Pilát, Verner, Antoňů 
M., Miloš, Němec, Hanzlík, Sedláček - Kuběna, Jí-
lek, Kubíček, Král, Grünwald, Šmahel, Malý, Müller, 
Antoňů T. Vyloučení: 3:3, navíc Müller (BLN) 5+OK. 
Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely: 33:35. Diváci: 65. 
 Zápas nezačal pro domácí dobře. Po první deseti-
minutovce prohrávali o dvě branky, rozhodně se ale 
nevzdávali. Pilát dokázal snížit, Drtiči však dokázali 
kontrovat. V hektickém závěru první třetiny to byl opět 
Pilát, který dokázal do minuty znovu dostat Blansko 
na rozdíl jedné branky ještě do první sirény.
 Blanenští se o přestávce v kabinách napili živé 
vody. Hned v první minutě druhé třetiny srovnal Král 
a vyhnal hodonínského gólmana z klece. Nového 
strážce svatyně však záhy pokřtil gólově při přesilov-
ce Müller a domácí šli poprvé do vedení. No a nebylo 
to pro hosty ještě vše, hrdina derby s Boskovicemi 
Jílek přidal ve 31. minutě další branku do jejich sítě 
a na ukazateli skóre se skvěl nadějný stav 5:3 pro 
domácí. Pak však přišly pro ně černé chvíle v podobě 
téměř dvouminutového dvojnásobného oslabení, 
které dokázali hosté nejprve využít ke snížení, aby 
krátce po jeho skončení dokázali i vyrovnat. Po dvou 
třetinách tak bylo srovnáno.
 V té poslední se oba celky dlouho především 
snažily neudělat chybu. Tu spáchali Blanenští hned 

dvakrát krátce po sobě v rozmezí 52. a 53. minuty 
a bylo vymalováno. Na dva slepené góly neuměli již 
domácí odpovědět, dostaly je do kolen. V nervózním 
závěru dostal navíc Müller trest pět minut a do konce 
utkání. Cenný skalp  jednoho z favoritů soutěže se 
Blansku opět nepodařilo ukořistit.

 Další výsledky: Boskovice – Břeclav 0:1 pp, 
Uherský Brod – Uherské Hradiště 2:6. Předchozí 
kolo: Uherský Brod – Blansko nehráno, Kroměříž 
– Boskovice 1:6, Břeclav – Hodonín 3:8, Uherské 
Hradiště – Technika 4:6, Uherský Ostroh - Brumov-
-Bylnice 5:0. 

Bohumil Hlaváček

Fotbalisté ukončili podzimní 
sezónu dvěma těsnými porážkami

 Jako vejce vejci se podobala závěrečná dvě utkání podzimní části moravskoslezské fotbalové ligy, 
první s Hlučínem a druhý s rezervou prvoligového Zlína. Průběh byl vyrovnaný se šancemi na obou 
stranách, ani jeden z celků nebyl výrazně lepší. Ale v obou případech odešli domácí bez bodového 
zisku, když se soupeř radoval z nejhubenějšího vítězství v poměru 0:1, přičemž dvakrát padl rozho-
dující gól až po změně stran.

FK Blansko – FC Hlučín 0:1 (0:0). Branka: 46. Lo-
kša. Blansko: Nešetřil – Feik, Fall, Blažík, Chyla (58. 
Smrčka) – Minařík, Todorič – Alexa (75. Bakayoko), 
Mach, Elekana – Tulajdan.
 Zápas začal oboustrannou snahou se prosadit, 
bez větších šancí však. Jako první se v ní ocitnul 
Reteno Elekana po vysunutí Fallem, brankář Hlučí-
na však byl pozorný. Na druhé straně se prosadili i 
hosté, míč za Nešetřilovými zády v síti ale jako gól 
uznaný nebyl pro ofsajdové postavení. Pak se mohli 
radovat domácí příznivci, brankou však neskončili 
šance Retena Elekany, Macha ani Tulajdana. Aby-
chom toho nelitovali, povzdechli domácí příznivci. A 
stalo se.
 Ti, kteří se nestačili vrátit z poločasového občerst-
vení v podobě piva či klobásy, přišli o, jak se později 
ukázalo, jediný gól utkání. Padl bohužel do blanen-
ské sítě. Krátce po úvodním hvizdu do druhé půle 
se do šance znenadání prosmýkl hostující Lokša a 
překonal Nešetřila – 0:1. Blanenští se snažili o zvrat, 
byli to však spíše hosté, kteří měli více ze hry a častěji 
se dostávali do ohrožení jejich svatyně. Přesto se do 
větší šance dokázal dostat agilní Reteno Elekana, na 
brankáře Hlučína však nevyzrál. Poté, co se domácí 
nedočkali ani penalty po sporném zákroku ve vápně 
krátce před koncem, zápas doklopýtal do pro Blanska 
nepříznivého konce.

MSFL v číslech
16. kolo: Zlín B – Uničov 1:1, Vrchovina – Velké 
Meziříčí 3:2, Vratimov – Kroměříž 1:4, Jihlava B – 
Frýdek 2:3, Dolní Benešov – Olomouc B 0:2, Znojmo 
– Uherský Brod 4:1, Rosice – Otrokovice 3:2, Ostrava 
B – Slovácko B 2:4. 
17. kolo: Hlučín – Slovácko B 1:0, Otrokovice – Os-
trava B 1:4, Uherský Brod – Rosice odl., Olomouc 
B – Znojmo 3:3, Frýdek – Dolní Benešov2:1, Kro-
měříž – Jihlava B 4:1, Velké Meziříčí – Vratimov 2:1, 
Uničov – Vrchovina 1:2.

-boh-

Blansko - Hlučín 0:1. Foto Josef KratochvílBlansko - Hlučín 0:1. Foto Josef Kratochvíl

FK Blansko – FC FASTAV Zlín B 0:1 (0:0). Branka: 
72. Hlinka. Blansko: Nešetřil – Feik (76. Smrčka), 
Fall, Blažík, Chyla – Minařík (83. Tenora), Todorič – 
Alexa (66. Kroutil), Mach, Elekana – Tulajdan
 Hrát se pořádně začalo až po úvodní čtvrthodině, 
kdy se oba celky začaly dostávat na dostřel branky 
soupeře. Jako první musel ukázat své umění Nešet-
řil, který efektně kryl zlínskou střelu po standardní 
situaci. Na druhé straně se dral do zakončení Ele-
kana, zastavila ho ale píšťalka rozhodčího. Diváci 
jen vzdychli po parádně zahraném trestném kopu 
Todoriče, který kryl efektně hostující gólman. Bez-
brankový poločas evokoval vzpomínky na předchozí 
duel. Jak se později ukázalo, oprávněně.
 Ve druhém poločase se ocitnul v nadějné šanci 
domácí kapitán Mach. Jeho pokus však skončil těsně 
vedle. Zlínští se začali následně dostávat do tlaku 
a branka visela ve vzduchu. Padla v 72. minutě po 
evidentně precizně nacvičeném rohovém kopu. Na 
ostře střílený přízemní centr do vápna si naběhla 
linie zlínských hráčů se snahou o teč do branky. 
A jednomu z nich se to povedlo, když se prosadil 
Hlinka – 0:1. Blansko se ocitlo v psychické pasti, ze 
které se do konce utkání nedostalo.

 Podzimní sezóna v moravskoslezské lize je u 
konce. Je čas si říct, klobouk dolů před Petrem 
Vašíčkem a jeho hráči i realizačním týmem. Po 
„zvláštním“ pádu z druhé ligy si fanoušci, je třeba 
objektivně přiznat, nedělali žádné velké iluze o 
působení Blanska v třetí nejvyšší soutěži. Osmá 
příčka je lichotivá, i když ze začátku to vypadalo 
dokonce na boje o příčky vyšší. Ti, kteří viděli 
klub padat o dvě až tři soutěže níž, se hluboce, 
jak se říká obrazně pánbůhzaplať, mýlili. K po-
drobnějšímu hodnocení se ještě vrátíme. 

Bohumil Hlaváček

Otázka pro trenéra
 Ihned po utkání 
se Zlínem jsme si 
krátce popovídali s 
trenérem Blanska 
Petrem Vašíčkem.

 Jak bezprostřed-
ně po prohraném 
utkání zápas hod-
notíš?
 Co si budeme 
vykládat, minulý tý-
den tady byla z naší 
strany vyšší kvalita. 
Věděli jsme, že nás 
v tomto počasí bude čekat neúprosný souboj. Zlín se 
logicky při reprezentační pauze posílil na důležitých 
postech a bylo to znát. Strašně těžko jsme se tam 
dostávali a bylo to o jedné šanci. My jsme ji nedali 
a soupeř nás potrestal. Už asi máme, jak se říká, 
vybité baterky. Svůj díl štěstí jsme si vybrali v první 
polovině soutěže, to je třeba si objektivně přiznat. Co 
teď? Trénovat budeme do prosince. Ještě budeme v 
nejbližší době hrát v hale na Memoriálu Dana Němce, 
pak plánujeme dva přáteláky – ve Vyškově a doma 
na umělce se Znojmem, termíny přesně neznám. 
V nich chceme vyzkoušet potenciální posily na jaro.

-boh-

1. Kroměříž 17 14 1 2 41:16 43

2. Olomouc B 17 12 4 1 46:13 40

3. Ostrava B 17 11 2 4 37:23 35

4. Hlučín 17 11 1 5 29:12 34

5. Slovácko B 17 9 3 5 41:23 30

6. Rosice 16 9 2 5 25:20 29

7. Uničov 17 8 4 5 27:22 28

8. Blansko 17 9 0 8 34:29 27

9. Uherský Brod 16 6 4 6 21:17 22

10. V. Meziříčí 17 6 3 8 25:30 21

11. Vratimov 17 5 3 9 20:26 18

12. Frýdek 17 5 3 9 18:36 18

13. Zlín B 17 5 2 10 22:33 17

14. Znojmo 17 4 4 9 36:45 16

15. Vrchovina 17 4 4 9 17:31 16

16. D. Benešov 17 4 3 10 15:34 15

17. Jihlava B 17 3 5 9 25:43 14

18. Otrokovice 17 2 2 13 14:40 8

1. Hodonín 9 8 0 1 50:23 24

2. Uh. Ostroh 9 7 1 1 55:27 23

3. Boskovice 10 7 2 1 46:30 23

4. Břeclav 9 4 1 4 40:41 14

5. Kroměříž 8 4 1 3 30:32 13

6. Blansko 9 2 2 5 31:35 10

7. Uh. Brod 9 3 0 6 37:45 9

8. Technika 9 2 0 7 33:47 6

9. Uh. Hradiště 8 2 0 6 27:44 6

10. Brumov-Bylnice 8 1 1 6 23:48 4

Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

 Poloviční úspěšnost zaznamenali o víkendu 13. – 14. listopadu basketbalisté klubu BBK Blansko. 
Tým chlapců kategorie U17 se nejprve dvakrát utkal s Přerovem, který v soutěži ještě nezaváhal. O 
to větší je škoda, že první utkání, které se rozhodovalo až v prodloužení, nedokázalo přerovskou sérii 
osmi výher ukončit. Také druhý zápas byl vyrovnaný, ale i ten nakonec vyhrál hostující tým.

BBK Blansko:TBS Přerov 63:66 Body: Růžička 12, 
Ježek 11, Tyleček 10, Moll 6, Kraváček 6, Sedlák 6, 
Formánek 5, Zouhar 3, Musil 2, Matuška 2
BBK Blansko:TBS Přerov 47:57. Body:  Tyleček 
13, Ježek 8, Formánek 8, Koupý 8, Růžička 6, Musil 
2, Sedlák 1, Zouhar 1
 V rámci nabitého víkendu pak přijel do Blanska 
další papírově silnější soupeř, tentokrát ze Svitav. 
První zápas byl až na koncovku vyrovnaný, ale třetí 
víkendová prohra byla na světě. Do druhého utkání 
vstoupili domácí s kvalitní obranou 
doplněnou rychlými protiútoky a 
když se vyfauloval nejlepší hráč 
soupeře, měli usnadněnou cestu 
k vítězství.
BBK Blansko:Basketbal TJ Svi-
tavy 53:71. Body: Tyleček 12, 
Růžička 9, Kraváček 8, Moll 8, 
Formánek 7, Sedlák 4, Ježek 2, 
Zouhar 2, Musil 1.
BBK Blansko:Basketbal TJ Svi-
tavy 71:64. Body: Tyleček 13, 
Sedlák 10, Kraváček 9, Ježek 9, 
Růžička 8, Musil 6, Moll 5, Koupý 
5, Formánek 5, Matuška 1
 Tým do 12 let odjel ke dvěma 
zápasům do Babic nad Svitavou. 

Nejprve je čekali domácí Kohouti, kteří drželi s bla-
nenskými krok pouze v první čtvrtině. 
 Druhý zápas s Vyškovem byl od začátku jedno-
značnou záležitostí basketbalistů BBK, kteří byli po 
zápase zdravě „naštvaní“, že se jim nepodařila o 
jeden bod kýžená stovka.
BBK Blansko:Basket Kohouti Babice nad Svi-
tavou 75:43.
BBK Blansko:BK Vyškov 99:27.

-kaj-

Tým BBK Blansko U17 Foto: archiv BBK BlanskoTým BBK Blansko U17 Foto: archiv BBK Blansko


