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Vánoce jinak. Opravdu?
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Obchodní centrum 

JEŽEK

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

BYT 3+KK
SADOVÁ, BLANSKO

CP: 77 m2, zděný, 
vkusná kompletní 

rekonstrukce, 
pěkný výhled, 

možnost garáže. 
Cena: 5.200.000,– Kč.

BYT 1+KK
DVORSKÁ, BLANSKO

CP: 27 m2, cihla, 
nádherný výhled, 
žádaná lokalita, 

kousek 
centrum města.

Cena: 2.450.000,– Kč.
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Realitní kancelář MiKA nabízí i bezplatnou konzultační činnost.

• Zpracování znaleckých posudků 

 pro dědická řízení. 

• Zprostředkování prodeje 

 a pronájmu nemovitostí.

• Právní i daňové

 poradenství pro občany.

30 let zkušeností a realizovaných zakázek

V minulém čísle Monitoru jsme si přečetli článek nové paní místostarostky Lenky 
Dražilové - prý se letos v Blansku chystají úplně nové Vánoce! Kultura k období ad-
ventu neodmyslitelně patří a podle webových stránek blanenského kulturního stánku 
je již vše naplánováno. Proto jsem byl velice překvapený a věřím, že nejen já jsem 
po zveřejněném článku velice zvědavý, jak bude letošní předvánoční čas v našem 
městě probíhat.

 Jak to dopadlo loni, na 
to si určitě všichni dobře 
pamatujete. Tradiční slav-
nostní rozsvícení vánoč-
ního stromu neproběhlo 
vůbec (přestože mohlo) 
a celý adventní program 
plánovaný na soboty se 
přesunul z náměstí Repub-
liky do Dělnického domu, 
což vyvolalo ohromnou 
vlnu nevole občanů, kteří 
se na pohodový advent v 
centru města těšili. Nedivil 
jsem se jim, ani mně se 
toto rozhodnutí nelíbilo. 
Situace kolem covidu sice 
byla těžká, mnohá nařízení 
zmatečná, ale přesto se 
venkovní vystoupení usku-
tečnit mohla (taky bylo na 
náměstí postavené pódium). Vedení Blanska však 
vyhodnotilo, že bude lepší se o adventních sobotách 
scházet v Dělňáku.
 Ale tohle už je minulostí. Letos je situace příz-
nivá, krizová opatření nejsou (a snad proboha ani 
nebudou) žádná, takže nezbývá než se těšit na 
kulturou nabitý advent. Podle stránek KSMB se 
začíná tradičně rozsvěcením vánočního stromu 
25.11. Na náměstí bude už od 10 hodin probíhat 
jarmark, kulturní program potom začne v 15 hodin 
a představí se v něm zejména blanenští hudebníci. 
Slavnostní rozsvícení je plánováno na 17. hodinu. 
Na každou další adventní sobotu je připravený 
program na náměstí, ale také v zámku nebo v 
knihovně, na své by si měly přijít hlavně děti, ale 
také dospělí. Mimo to budou probíhat další akce, 
které Kultura Blansko zveřejnila ve zmiňovaném 
adventním kalendáři, který je ke zhlédnutí na webu 
www.kulturablansko.cz. O tom, nakolik je kultura pro 
Blanenské dostačující a hodnotná, nechť rozhodne 
hlas lidu.
 Program tu tedy máme. Nabízí se otázka, jak moc 
nové a jiné budou letošní Vánoce, resp. předvánoč-
ní program, o kterém psala v minulém Monitoru paní 
místostarostka Dražilová. Tohle (!!!) je totiž slovo 
do pranice: „Okresní město formátu Blanska si 
rozhodně zaslouží realizaci Vánoc na lepší úrovni, 
než tomu bylo dosud. Mohli bychom se, myšleno 
nové vedení 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.“
 Pokud si myslíte, že program adventu na webu 
KSMB je ona „realizace Vánoc na lepší úrovni“, pak 
vězte, že nás zřejmě čeká něco úplně jiného. Když 
jsem totiž mluvil s ředitelem Vítem Šujanem, řekl 
mi, že advent mají už delší dobu naplánovaný, a že 
pro něj byl článek paní místostarostky v minulém 
Monitoru přinejmenším překvapující. O žádných 
novinkách nevěděl ani v pondělí 14. listopadu, kdy 
jsme spolu mluvili naposled. Takže to vypadá, že 
se chystá velké překvapení, a to nejen pro občany 
našeho města, ale i pro ředitele KSMB!
 Už proto se upřímně těším na „Vánoce na lepší 
úrovni“ a na opuštění „starých zajetých kolejí, byť 
jsou zrezivělé a už vůbec neplní svůj účel“. A abych 
nezůstal pouze u toho těšení, reaguji tímto na zve-
řejněnou výzvu paní místostarostky pro místní pod-
nikatele – nabízím celou stranu příštího Monitoru k 
využití pro inzerci „zcela nové koncepce Vánoc“, byť 
bude – opět cituji: „…organizována horkou jehlou.“
 Advent začne již za týden. Také se těšíte?

Martin Müller

Chystáme pro vás
krásné vánoční balíčky.

www.odmartina.cz

Poctivé, ručně vyráběné paštiky.
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Freddieho sloupek

Do Blanska zavítal svatý Martin

Cena tepla v Blansku 
příští rok klesne

Komentář: O populismu Je podvečer…
 Na vlhké dlažbě opraveného náměstí se unyle od-
ráží neonové nápisy z okolních budov. Svým teplým 
světlem svádí k pocitu, že zima ještě není tak blízko, 
jak by se podle kalendáře mohlo zdát…
 Přesto je k zahlédnutí pár osamělých sněhových 
vloček... Tam, ve stínu pod sochou zdánlivě bez cíle 
a směru bloudí a poletují, než se rozplynou… Stejně, 
jako se rozplývají dávné vzpomínky na stejné místo. 
 Tehdy zde nebylo zdaleka tolik světel a atmosféru 
nedráždil zbytečně brzy vyprovokovaný předvánoč-
ní shon… Zdálo se být šedivěji a přesto mnohé z 
přítomných zářivě oslňovala naděje budoucnosti a 
touha po útěku z klece…
 I dnes je cítit, stejně jako tehdy - vůně skořice a 
hřebíčku, co se střídavě plaví a topí v teplém víně… 
 A zatímco se z kalíšků vznáší opar tajemna a 
ovíněné pravdy, všímám si, že lidí se tu sešlo požeh-
naně, jako kdysi… Jen kouzlo tehdy "společného" 
vystřídala jistá "samota v davu" a zpoza rohu zazní-
vající cinkání má dnes určitě jiný smysl a význam, 
než mělo při mé minulé návštěvě…
 Za zády mi zaržál kůň… Ve své vznešenosti mi 
možná chtěl připomenout svoji hrdost a svobodu, 
ačkoli je v postroji… Pohladím jej, z očí mu vyzařuje 
moudrost a z jeho nozder mě ofoukne život a síla v 
něm ukrytá…
 To ušlechtilé zvíře nemluví, ale slova by byla stejně 
zbytečná. Jen lehce pokývne hlavou a hrdě, středem 
odkráčí vstříc svému dalšímu osudu… Nemá svě-
šenou hlavu, kráčí plný síly a odhodlání, možná jde 
pozdravit zase jiný život, než je ten můj…

 Je podvečer, ale vzpomínky zažehly v mém srdci 
svítání… 
 Stojím na stejném místě jako tenkrát, mou hlavu 
zdobí trochu více šedivých nitek, než bych si snad 
přál, a v ní je stejný nepokoj, jako byl tehdy a jako 
bude asi vždy. Myšlenka střídá druhou, vzpomínky se 
mísí s plány do budoucna a vytváří tím podivuhodnou 
směs ze které teprve život vytvoří něco reálného, bez 
ohledu na moji vůli, či přání a představy…
 Ty dávné podzimní večery slaví letos Kristova léta. 
Dojmy a pocity se vrací. Jeden z nich je však o trochu 
silnější, než ostatní… Tehdy poprvé jsem zažil pocit 
svobody a prožil nádherné chvíle, plné vzrušení, eufo-
rie a jistého smutku zároveň… Jako když noha šlápne 
do čerstvého sněhu a s lehkým křupnutím zanechá 
svou stopu… Poruší něco, aby začalo to nové… 
 Ten pocit svobody z oněch dní zůstal, zakořenil 
se napevno v mém srdci… Nic a nikdo jej nedokáže 
vyrvat. Nikdy…
 Víte, zdá se mi, že…
 Vlastně jinak…
 Mohu být jen jedním z mnoha… Obyčejným 
poutníkem tohoto světa, jehož cesty vedou trním a 
blátem… Ale neztrácím víru ve spravedlnost, svobodu 
a pravdu. To všechno ve mě rozsvítily, s pomocí Boží 
ony listopadové dny…
 Nemusíme se mít vždy skvěle… Žádný život není 
dokonalý… Leč ten, kdo význam spravedlnosti, 
svobody a pravdy přepočítává na pytle mouky, které 
by se ještě mohly vejít do jeho sýpek, nemůže nikdy 
docenit význam a smysl toho, co se lidé odpradávna 
snaží najít… Natož, aby jej pochopil…
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

 „Vox populi, vox Dei“. Tuto myšlenku poprvé použil starořecký fi losof Hésiodos v 7. století před 
Kristem. V uvedeném znění se poprvé objevuje u Alcuina z Yorku (anglický fi losof) v jeho dopise 
Karlu Velikému z roku 798. Plná citace od Alcuina ovšem zní zcela jinak, než se zkratkovitě používá 
dnes: „Nec audiendi qui solent dicere, Vox populi, vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae 
proxima sit“, a to přeloženo zní takto: „Nenaslouchejte těm, kdož tvrdí, že hlas lidu je hlasem Božím; 
vždyť zběsilost davu je vždy velmi blízká šílenství.“

 Zastavme se u originální fráze ze 7.stol.př.n.l.: „Vox 
populi, vox Dei“, tedy „hlas lidu – hlas Boží“. Je moderní 
i dnes. Bohužel. Před několika týdny byly na tomto mís-
tě zveřejněny přepisy hlasu lidu z Václavského náměstí 
při protivládních demonstracích. Tohoto hlasu lidu se 
v dnešní době chápou marketingoví mágové, kteří na 
základě „vox populi“ konstruují pro své chlebodárce 
taktiku volebního boje. Tito chlebodárci, tedy uchazeči o 
přízeň ve volebních kláních, kteří volí cestu k úspěchu 
založenou na vyslyšení „hlasu lidu“ jako svého jediného 
volebního programu, se právem nazývají populisté.
 V běžném volebním klání by měly vítězit myšlenky, 
a s nimi jejich nositelé. Před rokem 89´ nebyly reálné 
volby, byla jen „parodie na volby“. Nešlo o soutěž my-
šlenek ani ideí. Všemocná strana a vláda naslouchala 
pouze moudrému hlasu z Moskvy. Hlas lidu sledovala 
tak nanejvýš StB prostřednictvím svého gigantického 
aparátu a mocného zástupu s ní kolaborujících uda-
vačů (jeden z nich nyní kandiduje na prezidenta). Po 
nástupu demokracie byla volná a svobodná soutěž 
myšlenek konečně nastolena a také to podle toho 
zpočátku vypadalo. I tehdy se už ale vyrojili populisté 
v čele s nejznámějším reprezentantem, Miroslavem 
Sládkem. Ale pořád byli pouze okrajovou a marginální 
silou, která spíše jen kosmeticky doplňovala široké po-
litické spektrum (například spolu s obskurní iniciativou 
„Nei“-nezávislá erotická iniciativa v čele s hudebníkem 
Petrem Hannigem, nebo tzv. Strana přátel piva a mno-
ho dalších).
 Hledáme-li rozmach populismu, musíme pátrat v 
době, kdy nastal (dá se říct, že někdy kolem roku 2010) 
a zkoumat kontext tehdejších událostí a stavu společ-
nosti. Domnívám se, že příčinou rozmachu populismu, 
který vyústil do dnešních obřích rozměrů, bylo několik 
souběžně působících faktorů. Podívejme se tedy nej-
prve na jednu stránku věci, na voliče a společnost.
 Tehdejší vrcholící krize, započatá v 2008 v USA 
krachem banky Lehman Brothers, byla prvním z nich. 
Přinesla do té doby nevídané fenomény, jako byly 
bankroty fi rem, masivní škrtání vládních výdajů a 
pokles životní úrovně, zejména starší populace. Sou-
časně v této době dochází díky novým technologiím a 
rozmachu a dostupnosti chytrých telefonů k rozmachu 
sociálních sítí. Ty umožňují mimo jiné zcela anonymní 
komunikaci mezi lidmi, čehož se začalo využívat a pod 
rouškou anonymity nastal fatální propad věrohodnosti 
zpráv a ruku v ruce s tím se začínaly šířit polopravdy či 
zprávy nepravdivé. Lidské společenství podlehlo této 
desinformační vějičce a nedokázalo se s tím (dodnes) 
řádně vypořádat, přičemž následky dopadající na jed-
notlivce – a to nejen nižšího vzdělání - jsou drastické. 
Jak to pak dopadá v praxi jsme mohli číst právě v onom 
článku o protivládních akcích před měsícem. V téže 
době kolem roku 2010 se zintenzivnila aktivita zejména 
ruských dezinformačních sil, které – patrně v souladu 
s dlouhodobými plány Ruského impéria – působily „po 
kapkách“, ale trvale na miliony lidí po celém světě a 
zcela nepochybně začaly ovlivňovat politiku i v té nej-
vyšší úrovni. Dnes už je naprosto zřejmé, že tyto vlivy 
významně zapůsobily při volbě M. Zemana v 2013, v 
zahraničí pak na BREXIT či volbu Donalda Trumpa. 
Dalším faktorem enormního vzestupu populismu byly 
dlouhodobě neřešené problémy obrovských skupin 
obyvatelstva, třeba v oblasti exekucí nebo zneužívání 
dávek ve vyloučených lokalitách. Dotčení lidé byli (a 
opět – jsou dodnes) zcela frustrování, zklamáni, mají 
přenastavená měřítka hodnot a jsou výživným podhou-
bím pro manipulátory a populisty. To lze vidět i dnes 
na příkladu některých politických kandidátů: v jakých 
skupinách loví svoje hlasy, kam se pro ně vydávají a 
jak tam mluví.
 Všechny tyto faktory ovlivnily ve svém jednosměr-
ném působení rozpad společnosti a zhruba od těch let 
se datuje podivuhodný jev tzv. rozdělené společnosti, 
která se v různých tématech názorově rozděluje zhruba 
na dvě stejně velké poloviny.
 A nyní pohleďme na druhou stranu mince zvané 
„populismus“, a sice na osoby-politiky-populisty. Kde 
se vzali v tak masivní míře? Opět to má několik příčin 
a jejich vlivy se zase „sečetly“ do jedné mocné síly. 
První příčinou byla defenzíva dosavadních politiků. 
Kolem roku 2010 vrcholily aféry dosavadních elit, jak 
z ODS, tak z ČSSD, do té doby největších, u moci 
se střídajících stran. To odpuzovalo spoustu jejich 
dosavadních voličů, kteří začali být „volní“ a snadno 
uchytitelní jinými, novými politiky (nejprve Věci veřejné, 
pak ANO, Úsvit, SPD a další). Ti ostatní politici, ti – 
řekněme odpovědnější – museli hasit dopady krize a 
činit velmi nepopulární opatření (za všechny například 
Miroslav Kalousek) a tak bylo zcela jasné, že i tito jsou 
nadále stále obtížněji volitelní. 
 Chyběla pozitivní témata. Zprávy v politických 
blocích televizních zpráv hovořily jen o tom, kdo co 
ukradl, anebo jaké další škrty musela vláda učinit. 
Takže – všechno špatně. Zhruba v té samé době 
zavládla poptávka a následně se ustavila shoda na 
změně systému prezidentské volby. Mimochodem - T. 
Okamura na tématu „přímé demokracie“ postavil svoje 
kampaně (nutno říct, že v následujících letech témata 
podle potřeby měnil, jak se mu to momentálně hodilo, 
a dělá to dodnes). Je nutno zdůraznit, že prezidentská 

přímá volba také zplodila zcela nový přístup k ní, hlavně 
ze strany uchazečů, ale o tom jindy.
 A konečně poslední klíčový bod: do politiky se začali 
drát bohatí jednotlivci, kteří z různých důvodů potře-
bovali dosáhnout politické moci. Lidé bez průkazné 
historie, mnohdy s nepřehledným původem majetku. 
Na příkladu jednoho z nich, A. Babiše, je krásně 
vidět, jak vypadá prototyp extrémně populistického 
všehoschopného politika. Lze připomenout třeba jen 
jeho ovládnutí znechucených středopravicových voličů 
u voleb v 2013, aby následně o 4 roky později tentýž 
Babiš znásilnil a zcela ovládl českou levici. Žádné ideje, 
žádné myšlenky. Jeho politika vychází vždy jen a pouze 
z „vox populi“
 Normální politika by měla být o tématech. Školství, 
zdravotnictví, sport, daně, kultura – tam všude a v 
mnoha jiných oblastech se měli ti nejlepší předhánět 
v nápadech, jak to či ono vyřešit, zlepšit. Když však je 
před řešení problémů postaven populista, začne jen 
předstírat, že to či ono řeší. Ve skutečnosti pokračuje 
výhradně ve sledování nálad společnosti (má na to celé 
týmy lidí) a podle toho reagovat. Ale pozor! jen na ty 
nálady. Skutečné problémy země jsou mu jedno. Jeden 
příklad za všechny – COVID. Vládní chaos a zmar, 
promarněné miliardy, přes 30 tisíc vyhaslých životů.
 Dnes jsme v situaci, která je nejsložitější za celou 
éru demokratického období naší země. Potřebujeme 
politiky, kteří vábničku populismu dokážou odmítnout. 
Zatím si nejsem jist, nakolik jsou ti dnešní úspěšní. 
Chci věřit, že se současná vládní sestava dá ohodnotit 
alespoň tak, že „nejsou zas tak neúspěšní“. Ale přidat 
by mohli. Některé kroky, které činí, s populismem 
hraničí velmi (zrušení superhrubé mzdy, téměř plošný 
jednorázový příspěvek na dítě a další).
 Někdy si představuji, jak by to asi dopadlo, kdyby 
třeba W. Churchil byl populista. Jak by asi zněl jeho 
projev z 13.května 1940, kdyby v něm namísto slov: 
„nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, pot a slzy. Máme 
před sebou utrpení toho nejhoršího druhu. Čekají nás 
měsíce bojů a útrap. Ptáte se, jaká je naše politika? 
Vést válku na moři, na zemi, i ve vzduchu, se vší 
silou, kterou nám jen Bůh může dát. Vést válku proti 
monstrózní tyranii, jaká zatím nebyla v temné historii 
lidských zločinů překonána. To je naše politika“, řekl 
třeba: „nebojte se, máme se dobře, jídla máme dost, s 
Němci budeme spolupracovat, budou od nás nakupo-
vat tanky a děla, budeme mít vysoké příjmy a snížíme 
vám daně. Čeká nás skvělá budoucnost, věřte ve mě, 
já za vás všechno zařídím“.
 Dnes je všechno jinak. Zdá se mi, že s vzestupem 
úrovně života přicházíme o schopnost vnímat rozum. 
Jsem bohatší, ale jakoby hloupější. Jsme schopni 
vymyslet věci, nad nimiž rozum zůstává stát. A vedle 
toho jsem schopni uvěřit ́ kravinám´, jimž není rovno. A 
uvěřit lidem, jejichž lhaní bylo tisíckrát prokázáno, kteří 
nesčetněkrát otočí svůj názor jen proto, aby se zalíbili. 
To jsou populisté.
 A my – populi, tedy lid jsme tou silou, která by neměla 
dopustit, aby se právě takoví populisté, kterých je kolem 
nás v nejrůznějších pozicích bezpočet, ujímali moci a 
řídili tuto zemi.
 Slýchám v poslední době názor z úst „populi“, a 
sice že by vláda měla být složena z odborníků a že 
tyto odborníci by měli být voleni ve volbách. Že (tato 
naše) politická vláda je vládou amatérů. Tohle je příklad 
ukázky, jaké důsledky mohou mít manipulativní zprávy 
na široké vrstvy lidí. Není jistě třeba zdůrazňovat, že 
přímá volba osob do vlády, stejně jako přímá volba 
téměř čehokoli v České kotlině je hloupost, která ne-
může fungovat. Na to, aby tento systém volby mohl být 
zaveden, musí být společnost připravená a patřičně vy-
bavená. Legislativní rámcem počínaje a hlavně mozky 
občanů konče. Přímá volba také dává zcela jiný mandát 
zvolenému, který je výrazně silnější. Ale odpovědnost 
za (případnou chybnou) volbu nese – kdopak asi? No 
přece vox populi. A jak to může dopadnout, to vidíme už 
10 let na Pražském hradě (vlastně už několik let spíše 
v Lánech). Zkusme si představit, že by byla přímou 
volbou přeobsazena stávající vláda vládou novou, 
vládou odborníků, kterou by zvolilo shromáždění na 
Václavském náměstí 28.října. Tak například předseda 
vlády-Ladislav Vrábel, ministr fi nancí Miroslav Ševčík, 
ministryně průmyslu Alena Vitásková, ministr zahra-
ničních věcí Jiří Paroubek, ministryně kultury Kateřina 
Konečná, ministr školství Lubomír Volný, ministr obrany 
Hynek Blaško nebo ministr vnitra Josef Skála. A na 
Pražském hradě Andrej Babiš.
 Nene, nelze adorovat přímou volbu. Je třeba mít 
na paměti, že většina změn, které člověk začne ve 
společnosti a politice dělat, jsou změny k horšímu. A 
toto by byla jen jedna z nich.
 Aby to tu dobře dopadlo, měli bychom všichni mít 
na paměti tu správnou verzi citátu z úvodu tohoto 
článku. A sice tu Alcuinovu. Připomeňme znovu její 
znění: „Nenaslouchejte těm, kdož tvrdí, že hlas lidu 
je hlasem Božím; vždyť zběsilost davu je vždy velmi 
blízká šílenství.“
 Protože zběsilost davu jsme v posledních týdnech už 
viděli na vlastní oči, měli bychom zůstat u staré, dobré 
a doposud nepřekonané – demokracie.

-mn-

 Otevření svatomartinského vína, světýlkový průvod, sobotní program spojený s degustací mladých 
vín Na víno s Martinem a nedělní Vítání sv. Martina. Těmito body vyvrcholily oslavy patrona města o 
víkendu 11. - 13. listopadu.   

 Slavnostní otevření a požehnání svatomartinského 
vína se uskutečnilo v pátek v 11 hodin a 11 minut za 
přítomnosti blanenského faráře Jaroslava Čupra. V 
historii byl 11. listopad dnem po němž začínal čty-
řicetidenní půst končící o Vánocích. „Takže svátek 
svatého Martina byl poslední příležitostí k hodokvasu 
a nějaké té veselici. Zároveň byl tento den tradiční 
uzávěrkou ročního hospodářského cyklu, a tedy i 
ročních lenních práv, nájemních a pracovních smluv. 
Přinášel i výplaty zaměstnancům a zároveň povin-
nost vyrovnání různých daní, desátků a dalších po-
platků. Ty byly místo peněz často řešeny naturáliemi 
a jako platidlo tak často sloužila husa, už jen proto, 
že před nastávající krutou zimou by pro hospodáře 
znamenala hladový krk navíc,“ mohli si návštěvníci 
zámeckého nádvoří poslechnout z úst moderátora 
pár informací k historii svatomartinských slavností. 

 Sobotní degustace vín měla zázemí ve velkoka-
pacitním vyhřívaném stanu, v nabídce byly desítky 
vzorků od několika vinařů. Ochutnávku doprovodila 
cimbálová muzika Majerán, o program na pódiu se 
postaraly kapely HD Acoustic a Good News Band a 
mistr sabrage Kamil Prokeš. 
 V neděli pak po slavnostní mši svaté v kostele 
městem prošel historický průvod v čele se svatým 
Martinem na koni, v zámeckém parku návštěvníky 
čekal jarmark, hudební vystoupení skupiny aKa-
marádi, zpěvačky Báry Basikové se skupinou Blue 
Cimbal, koncert Martina Štěpánka s kapelou a rytíř-
ská a ohňová show, u zámeckého rybníčku pak další 
doprovodný program, jako ukázky šermířské zbroje, 
sokolnická show či soutěžní stanoviště pro děti.

-mka-

 Společnost ZT energy s.r.o., dodavatel 
tepla v rámci centrálního zásobování tep-
lem v Blansku, oznámila předběžnou cenu 
tepla pro rok 2023. Ta by měla klesnout na 
hodnotu 1 375 Kč vč. DPH za 1 GJ. To bude 
znamenat pro průměrnou domácnost úspo-
ru ve výši několika tisíc korun ročně oproti 
letošnímu roku. 
 Snížení ceny tepla je umožněno přede-
vším zastropováním ceny zemního plynu ze 
strany vlády a také provozními opatřeními, 

snižujícími spotřebu zemního plynu na 
výrobu tepla. 
 Největší dodavatel tepla v regionu, měst-
ská společnost Teplárny Brno, a.s., bude 
teplo v příštím roce prodávat za cenu 1 
672 Kč vč. DPH za 1 GJ.  Dodavatelé tepla 
v ostatních městech Jihomoravského kraje 
cenu tepla pro rok 2023 prozatím nezveřej-
nili. Vzhledem k zastropování ceny plynu 
na výrobu tepla lze ale očekávat, že cena 
bude oproti Blansku stejná nebo vyšší.
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Na kávě s Jiřím Kučerou 
Sponzor rubriky:

Jako ředitel blanenského oblastního spolku Českého červeného kříže působí zhruba čtyři roky. S 
Jiřím Kučerou, který má ve svém životopise mnohaleté působení jako dobrovolník v humanitární 
jednotce, jsem si povídala o činnosti místní pobočky ČČK. 

 Můžete nastínit, čemu všemu se věnuje Český 
červený kříž? 
 Český červený kříž je humanitární organizace, 
jejímž posláním je za všech okolností předcházení a 
zmírňování utrpení, ochrana lidského života a zdraví 
a zajištění respektování lidské bytosti. Pomáháme 
při mimořádných událostech. Český červený kříž šíří 
znalosti mezinárodního humanitárního práva – norem 
platných v ozbrojených konfl iktech. Jejich účelem 
je maximálně omezit válečné násilí a chránit osoby, 
které se ozbrojeného konfl iktu neúčastní (civilisty). V 
současné době je dále velmi aktivní i pátrací služba.  

 Co to znamená? 
 Když máte někoho blízkého, koho pohřešujete, s 
pomocí ostatních organizací Červeného kříže (i v za-
hraničí) se daná osoba vyhledá. Tato služba byla hojně 
využívána po druhé světové válce, pak došlo k útlumu 
a nyní je zase aktivní, využívají ji hlavně Ukrajinci. Jsme 
ve většině států světa; je hrozně málo států, v nichž 
není Červený kříž nebo Červený půlměsíc. 

 Hledat pohřešované by měla dělat policie, ne? 
 Naše policie to může dělat jen u nás, případně může 
také spolupracovat se zahraniční policií, ale budou 
hledat jen aktuálně pohřešovaného. Jenže jsou případy, 
kdy se rodina rozdělí, třeba právě z důvodu válečného 
konfl iktu, a lidé hledají svoje příbuzné. Nebo se mnohdy 
rozdělí na delší dobu a hledají se třeba po třiceti letech, 
to už vám policie nepomůže. Většinou se ten člověk 
najde, pokud někde žije, funguje. Zeptají se ho, jestli 
vás mohou kontaktovat, a pak vám předají informace 
o něm.

 Takže vlastně taková „Pošta pro tebe“? 
 Něco takového. Ale hlavně je tam to celosvětové pro-
pojení. Jednotlivé organizace si vycházejí maximálně 
vstříc. 
 Jedním z dalších hlavních úkolů ČČK je oceňování 
bezpříspěvkových dárců krve, to budeme dělat teď v 
prosinci. ČČK je u nás také garantem proškolení laiků 
v první pomoci. Vydává standardy předlékařské první 
pomoci, které jsou schváleny všemi ministerstvy. Hlavní 
myšlenkou projektu je seznamovat děti, mládež a do-
spělé se zásadami ochrany zdraví či bezpečnosti na 
silnicích a naučit je teoreticky i prakticky ovládat život 
zachraňující úkony. Praktické znalosti a dovednosti z 
oblasti první pomoci si mohou děti i dospělí ověřit v 
každoročně pořádaných soutěžích. 
 Děláme zdravotnické zajištění veřejných akcí, teď 
to byly například blanenské svatomartinské oslavy. V 
současné době ještě pořád dvě hodiny denně provo-
zujeme testovací covidové centrum v Blansku. V rámci 
krizové připravenosti máme humanitární jednotku, 
která se připravuje na nenadálé události, jako bylo 
například nedávno tornádo na jižní Moravě. Působíme 
v Krajském asistenčním centru v Brně v ošetřovně pro 
uprchlíky. V Blansku máme k dispozici zřízeno nouzové 
ubytování pro deset lidí. 

 Byli jste pomáhat na jižní Moravě po řádění 
tornáda? 
 Nejprve jsme byli povolaní především zajistit první 
pomoc, protože se vůbec, ale vůbec nevědělo, kolik je 
tam zraněných. Naštěstí těch zraněných nakonec tolik 
nebylo – na to, jaká to byla zkáza. Potom jsme tam 
prováděli první pomoc, protože docházelo k různým 

úrazům při úklidových pracích. Dalším naším úkolem 
byla psychosociální pomoc a dotazníkové vyhodnocení 
situace. 
 Ve spolupráci s hodonínským ČČK jsme pomáhali 
se zjištěním aktuálních škod, aby mohlo dojít k co nej-
dřívějšímu vyplácení peněz ze sbírky. Naším úkolem 
bylo i zajistit spolupráci mezi jednotlivými organizacemi 
– Člověk v tísni, Charita, Adra. Abychom si mezi sebou 
předali informace, kdo má v jakém rozsahu poškozený 
majetek, ověřování, následné rozdělování peněz. 
 Když se podíváme na zdravotně sociální služby, 
které také nabízíte – na okrese působí těchto služeb 
více pod různými zřizovateli. Berete to jako konkurenci? 
 Děláme prakticky to stejné, co Charita a ostatní 
organizace, ale nekonkurujeme si. Té práce je tolik… 
Klienty neupřednostňujeme podle bydliště, objíždíme 
celý okres. Nejsme tu proto, abychom vydělávali, 
ale abychom lidem pomáhali. Takže mnohdy jede 
pečovatelka nebo zdravotní sestra na konec okresu 
na hodinu, k tomu hodinu stráví ještě v autě, projede 
spoustu benzínu, ale někomu tam pomůže – to je pro 
nás to hlavní. Máme osm pečovatelek a pět zdravotních 
sester. 

 Musíte odmítat klienty z kapacitních důvodů? 
 Většinou se nějak domluvíme. Někdy se spíš sta-
ne, že nedokážeme vyhovět požadavkům klientů. To 
znamená, že klient by chtěl, aby k němu pečovatelka 
jela například pětkrát týdně na tři hodiny, ale my to 
musíme upravit třeba na dvakrát týdně na tři hodiny a 
třikrát na hodinu. Jde o to, že když máte jet k někomu 
na delší dobu v kuse, třeba na čtyři až pět hodin, tak je 
to výhodné v tom, že nemáte přejezdy, čímž se ušetří 
čas i peníze za benzín. Jenomže když vám ten člověk 
vypadne, nemáte pro pečovatelku práci. Klienta třeba 
odvezou na čtrnáct dní, na měsíc do nemocnice, ale my 
s ním nemůžeme ukončit smlouvu. Musíme s ním po 
jeho návratu z nemocnice počítat, ovšem na tu krátkou 
dobu nedokážeme pracovní dobu pečovatelky ničím 
jiným nahradit. Proto je pro nás lepší jezdit na kratší 
dobu a mít víc klientů, protože když jeden vypadne, 
pečovatelka může jet jinam. 
 Proto když někdo přijde, a chce službu na šest hodin, 
snažíme se mu vysvětlit, že to už ani není pečovatelská 
služba, ale spíš asistence. Pečovatelská služba je o 
tom, že dovezeme oběd, pomůžeme s jeho přípravou, 
provedeme hygienu, a ne že budeme s klientem sedět a 
dívat se na televizi. Takže odmítáme požadavky tohoto 
typu, ale pokud to lidé přehodnotí, snažíme se jim vyjít 
vstříc a domluvit se na nějakém kompromisu. 

 Jak svou činnost fi nancujete? 
 Zdravotní sestry dělají převazy, odběry krve a po-
dobné věci, které hradí zdravotní pojišťovna. Pečova-
telskou službu částečně pokrývá dotace, částečně si ji 
hradí klienti. A naší další výdělečnou činností je školení 
první pomoci, zejména ve fi rmách. 

 S čím se na vás klienti pečovatelské služby 
nejčastěji obracejí?  
 Nejčastěji potřebují lidé pomoct s hygienou a výde-
jem stravy. Jsou třeba dva staří manželé v domácnosti 
a mají potíže v této oblasti. 

 Je něco, co nabízíte navíc oproti ostatním po-
dobným službám? 
 Nic mě nenapadá. Snad jen že nabízíme zapůjčení 
veškerých kompenzačních pomůcek zdarma. Elektric-
ké postele, chodítka, toaletní židle… Když ke klientovi 
jezdí nějaká naše služba, tak jim to půjčujeme zdarma. 

 Proměňuje se v poslední době nějakým způso-
bem náplň pečovatelské služby? 
 Velmi se mění kvalita života. Sice se dožíváme 
delšího věku, ale je mnohem víc starých lidí, co jsou 
odkázaní na pomoc druhých. Přibývá lidí, kteří potřebují 
péči, zejména na vesnicích. Už se nebydlí s rodiči a 
prarodiči, jak to bývalo v minulosti, mladí se odstěhují 
do města a staří lidé zůstávají sami. Většinu věcí si 
třeba zvládnou zajistit sami, ale ne všechno. Rodina je 
navštíví jen občas, což nestačí. Na pobytové služby pro 
seniory se čeká i několik let. Naše pečovatelky jezdí i 
do domácností, kde například není teplá voda – musí 
si ji ohřát, aby mohly někoho vykoupat. 

 Co se týká soutěží první pomoci – je o ně zájem? 
 Bohužel ne. Soutěže pro základní školy děláme ve 
dvou kategoriích – první a druhý stupeň. A před pěti 
lety jsme měli v každé kategorii dvanáct družstev. Dnes 
máme třeba pět. 
 První pomoc je odvětví, které je u nás dlouhodobě 
tabu. Dokud to někdo nepotřebuje, tak ho to netrápí. 
Není zájem, aby se lidé v této oblasti dobrovolně 
vzdělávali – když se udělá nějaký kurz pro veřejnost, 
přijde tam pár lidí. O kroužky první pomoci na školách 
taky není zájem. Je to vždy na iniciativě ředitele školy 
nebo nějakého učitele. 

 Zásady první pomoci se čas od času mění… 
 Mění, ale není to tak, že by se najednou přišlo na to, 
že je například lepší nedělat umělé dýchání z úst do 
úst. Samozřejmě je lepší udělat třicet stlačení hrudníku 
a dva vdechy. Nicméně je dokázáno to, že když laikovi 
řeknete, aby při oživování udělal třicet stlačení a dva 
vdechy, neudělá nic. Bude mít strach do postiženého 
dýchat. Ale my potřebujeme, aby aspoň mačkal (u 
dospělých). Protože když se vám nejdřív zastaví srdce, 
a pak dýchání, máte ještě nějakou dobu nějaký kyslík v 
oběhu. A když budete aspoň stlačovat hrudník, můžete 
mu pomoct. Nejhorší, co se může stát, je to, že když 
někdo leží na zemi, svědek mu přivolá záchranku, ta 
přijede za deset minut, ale do té doby nikdo neoživuje. 
Pak je šance na záchranu mizivá. Kdežto když budete 
alespoň mačkat hrudník, šance se rapidně zvyšuje. 
Takže hlavní smysl všech změn zásad první pomoci je 
jejich zjednodušení, aby lidé dělali aspoň něco, protože 
dneska nikdo nemá zájem o druhé. 
 Rozhodně doporučuji nainstalovat si do mobilu 
aplikaci Záchranka. Ta vás velice rychle lokalizuje a 
není potřeba složitě vysvětlovat, kde se nacházíte. 
Je v ní třeba i metronom pro správný rytmus stlačo-
vání hrudníku. Každý má v telefonu plno her a všeho 
možného, ale Záchranku ne. Přitom není nic jedno-
duššího, než využít moderní technologie k užitečným 
věcem. 

Marie Kalová
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PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
NA TÝDEN HOKEJE

Pro děti ve věku 4–8 let a jejich rodiče
Pro všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení

S sebou základní vybavení – brusle, helma, rukavice*
*Pokud nedisponujete zmíněným vybavením, obraťte se na pořádající klub s dotazem na možnost zapůjčení věcí na místě.

VELKÁ JÍZDA ZAČÍNÁ PRVNÍM KROKEM

Pořádající klub:

Termín akce:

Adresa stadionu:

Bližší info:

HC Blansko

24. 11. 2022 od 16:30

Mlýnská 624/17, 678 01 Blansko

www.hcblansko.cz

WWW.TYDENHOKEJE.CZ
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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

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

Hledejte nazdobená okna ve městě

Pozvánka na výstavu

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 Letošní zcela jistě zajímavou novinkou pro předvánoční čas v našem městě je projekt nazvaný 
Blanenský adventní kalendář. Každý den od 1. prosince až do Štědrého dne bude někde v Blansku 
nazdobené okno. Úkolem těch, kdo se budou chtít zapojit, je toto okno najít. 

 Hledat takové okno může být zábava pro celou 
rodinu, hlavně pro děti. Udělejte si procházku mezi 
17. a 19. hodinou a zkuste toto okno najít. Když 
se vám to podaří, získáte malý dáreček (sladkost, 
nějakou drobnost). 
 Jak nalézt to správné okno? V daný den bude na 
níže uvedených webových stránkách a na Face-
booku zveřejněna nápověda. Budete mít celý zbytek 

dne přijít na to, kam máte jít. Nebojte, nebude to 
těžké. Organizátoři věří, že se bude první ročník této 
akce všem zúčastněným líbit, a kdo ví, třeba příští 
rok nazdobíte okno vy.
 Indicie k hledání nazdobených oken budou zve-
řejňována na adresách http://adventniokenka.unas.
cz/ a https://www.facebook.com/Adventni.Okenka. 

-mka-

 Ve dnech 1. – 2. 12. 2022 se v klubovně Městského 
klubu důchodců v Blansku uskuteční vánoční prodej-
ní výstava, na které si můžete pořídit originální dárky, 
jež zhotovily šikovné ruce členek MKD Blansko. Na 
výstavě, určené široké veřejnosti, si můžete vybrat 
kožené brože, šály a šátky z malovaného hedvábí, 

nákrčníky, dívčí teplé sukýnky, moderní svetry, miki-
nové šaty, čepice a dárečky zhotovené paličkovanou 
a patchworkovou technikou. 
 Výstavu můžete v uvedené dny navštívit v době 
od 9.00 do 17.00 hodin.

-mka-

Rádi byste podpořili sportovní aktivity 

dětí a mládeže, nebo zviditelnili svoji společnost? 

TJ Asociace sportovních klubů Blansko pro Vás připravila 

ATRAKTIVNÍ VNITŘNÍ I VENKOVNÍ 
REKLAMNÍ PLOCHY K PRONÁJMU

V případě zájmu volejte  
777 707 700, 776 199 799
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Chcete, abychom psali o vašem sportu? Kontaktujte 
redaktora: tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

Lyže, boty, brusle, snowboardy. 

PŮJČOVNA LYŽÍ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

Výsledkový servisŘádková inzerce
Basketbal 
Nadregionální liga žákyň U15: BK Blansko A – BK 
Vyškov 65:23 (43:10), Kubešová, Ježová 17, Alexo-
vá E. 10, Alexová V. 9, Procházková, Kubíková 4, 
Popelková, Reisiglová 2. BK Blansko A – BK Vyškov 
60:31 (36:16), Ježová 17, Procházková 15, Alexová 
E. 13, Kubešová 10, Reisiglová 3, Popelková, Kubí-
ková 2. BK Blansko B – TJ Spartak DDM Uherský 
Brod 39:61 (27:30), Tylečková 12, Strýčková 10, 
Vašková 5, Vdolečková, Musilová K. 4, Tesařová, 
Musilová M. 2. BK Blansko B – TJ Spartak DDM 
Uherský Brod 43:51 (20:21), Strýčková 15, Tylečko-
vá, Musilová K., Tesařová 6, Vdolečková, Musilová 
M. 4, Vašková 2. 
Nadregionální turnaj ČBF U12: STRABAK Zlín 
(chlapci) – BK Blansko 16:73 (10:32),  Musilová, 
Tesařová Selma 12, Tesařová Sofi e 10, Ježová 8, 
Černá 6, Broďáková 5, Alexová E., Alexová Z., Strei-
tová 4, Doleželová, Sedláková, Krátká, Peřinová 2. 
BK Opava (chlapci) – BK Blansko 54:34 (26:24), 
Musilová, Ježová 10, Broďáková 6, Doleželová 4, 
Tesařová Selma, Streitová 2.
Oblastní přebor U12. BK Blansko – Sokol Lan-
žhot 95:12 (45:8), Musilová 16, Broďáková V. 14, 
Peřinová 9, Jarošová, Ježová, Tesařová Selma, 
Tesařová Sofi e, Alexová 8, Streitová 7, Krátká 5, 
Černá, Doleželová 2. BK Blansko – Tygři Brno 
100:27 (50:11), Musilová 22, Jarošová 12, Tesařová 
Selma, Tesařová Sofi e 10, Broďáková V., Černá, 
Sedláková 8, Doleželová, Ježová 6, Streitová, 
Alexová, Krátká 2.
Turnaj OP přípravek U10 a mladší: UP BCM Olo-
mouc – BK Blansko 20:57 (9:29) a Sokol Lanžhot 
– BK Blansko 7:57 (0:29). 
Florbal 
Jihomoravský přebor starší žáci: FBK Atlas Blan-
sko – TJ Sokol Břeclav 8:7 (1:1, 4:2, 3:4). Müller A. 
4, Králík, Dosedla, Kala M., Kala O. FBC Gepardi 
Brno yellow – FBK Atlas Blansko 4:10 (1:4, 1:5, 
2:1), Kala M. 3, Baráth, Kala O. 2, Dosedla, Müller 
A., Šejnoha. 
2. liga junioři: FBŠ Hattrick Brno B – FBK Atlas 
Blansko 2:7 (1:3, 1:1, 0:3), Kovařík, Jeřábek 2, 
Kobylka, Müller, Navrátil O. FBK Atlas Blansko 
– Florbal Vsetín 7:5 (2:3, 3:1, 2:1), Navrátil O. 3, 
Jeřábek, Müller, Kovařík, Navrátil V.

 Fotbal
Divize starší dorostenci: FC Chotěboř – FK Blan-
sko 5:3 (3:2),Farník T, Zouhar, Dračka. FK Blansko 
– Sparta Brno 0:2 (0:0). 
Divize mladší dorostenci: FC Chotěboř – FK 
Blansko 1:3 (1:0), Doubek, Sedlák, Vládek. FK 
Blansko – Sparta Brno 0:4 (0:0). 
Krajský přebor starší žáci: FK Blansko – FC Spar-
ta Brno B 8:1 (2:0), Rychtařík 2, Janíček, Nečas, 
Feilhauer O., Šulc, Matal, Terer. 
Krajský přebor mladší žáci: FK Blansko – FC 
Sparta Brno B 7:0 (4:0), Simek, Slouka F. 3, Zouhar. 

Kuželky 
2. liga muži: KK Blansko – VKK Vsetín 5:3 
(3310:3208), Flek J. 599, Chovanec 535, Flek R. 
578, Havíř 571, Lukáč 506, Sehnal 521.
Divize: KK Zlín B – KK Blansko B 6:2 (3265:3200), 
Kotlán 493, Novotný 557, Ševčíková 596, Zapletal 
502, Janáček 532, Flek M. 520. 
Podniková liga ČKD: Slévárna – Postup B 
1160:1090, Jalový 267, Pytela 242 – Skoták 242, 
Špiříková 218. Brusírna – KST 1253:1245, Zouhar 
267, Pernica 252 – Stloukal 259, Gross 250. KST 
D – Postup B 1133 – 1049, Brázda 257, Bartošík 
253 – Pokojová 231, Máčel 218. Expedice – Postup 
A 1085:1259, Mátl 240, Kratochvíl 222 – Kakáč 280, 
Semrád J. 276. 
Okresní podniková liga: ZŠ TGM – Orel 972:1042, 
Souček 250, Jalový 198 – Dvořák 241, Hasoň Jos. 
222. Proresale – Blanzek 1288:1261, Nezval 268, 
Malits 263 – Gross 279, Brázda 263. A je to B – Ca-
tering 1292:1236, Flek 293, Maška D. 272 – Semrád 
M. 294, Volf D. 253. Kočičáci - KSK 1258:1198, Po-
korný 270, Kocourek jun. 266 – Petříček 262, Kolář 
248. KD 5 – Nemocnice 982:1181 , Holcner E. 231, 
Holcner P. 210 – Zavadil 271, Tichý 247. Nemocnice 
– ZŠ TGM 1179:1041, Zavadil 288, Navrátil 245 – 
Souček 253, Jalový 223. Relax – KD 5 1168:1108, 
Mátl 254, Bartošík 250 – Holcner P. 234, Holcner 
E. 227. VVR – KSK 1299:1196, Kakáč 268, Smola 
267 – Kolář 252, Kolář 249. Lachtani – Hasiči 1177: 
1088, Honc 269, Šehýr 232 – Němec 225, Mynář 
224. Orel – Ekosystém 1122:1196, Dvořák 246, 
Matuška 241 – Ďugoš 260, Pšenčík 255.

Stolní tenis
2. liga ženy: KST A. Ebrle Blansko – TTC Ústí nad 
Orlicí B 7:3, Ševčíková, Novohradská 2,5, Tráv-
níčková 2. KST A. Ebrle Blansko – SK Kolšov 9:1, 
Novohradská 3,5, Trávníčková 3, Ševčíková 2,5.
3. liga muži: Sokol Lanžhot – KST Blansko 10:3, 
Vaculík 2, Přikryl A. TJ Mikulčice – KST Blansko 
6:10, Polívka O., Petr 3,5, Vaculík, Přikryl A. 1,5. 
KS I: Orel Silůvky B – KST Blansko B 10:4, Zukal 
F. 1,5 Zukal A., Přikryl J. 1, Skoupý 0,5. Orel Ivan-
čice – KST Blansko B 10:3, Přikryl J. 1,5, Zukal F. 
1, Zukal A. 0,5.
KS II: KST Blansko C – SKST Rohatec 9:9, Pokorný 
3,5, Voráč 3, Štěpánek 1,5, Přikryl L. 1.

Připravil Bohumil Hlaváček

Dynamiters doma nasázeli desítku

Děvčata ze Salmovky byla nejlepší na okrese

 Blanenští hokejisté smolně neuspěli na ledě Uherského Hradiště. Doma již pak si vychutnali soupeře 
z Brumova-Bylnice, kterému nasázeli rovnou desítku góů a v tabulce i nadále drží lichotivou čtvrtou 
příčku.

HC Uherské Hradiště – Dynamiters Blansko HK 
5:4 (3:2, 0:2, 2:0).  Branky Dynamiters: Antoňů T., 
Berka M. (Müller, Jílek), Müller (Antoňů M.), Antoňů 
T. (Müller, Grünwald). Blansko: Vlach – Hussein, 
Verner, Berka P., Antoňů M., Sedláček, Rašovský – 
Majola, Grünwald, Malý, Kuběna, Müller, Jílek, Král, 
Antoňů T., Berka M.
 Dynamiters vlétli do zápasu a hned v první minutě 
otevřel skóre utkání Műller. V 5. minutě využil po 
hezké kombinaci přesilovku Miroslav Berka a zdálo 
se, že Dynamiters konečně prolomí neúspěšnou 
sérii. Dvoubrankové vedení je ale až příliš uklidnilo 
a domácí se začali osmělovat k prvním výpadům. V 
10. minutě měli hosté možnost v přesilovce utéci na 
rozdíl tří branek, ale po chybě na modré se prosadil 
Pavlůsek a ve vlastním oslabení snížil na kontakt. 
Blanenští po obdržené brance vypadli z role, domácí 
získali převahu a otočili skóre zápasu. Nejprve v 
přesilové hře chytře schoval svoji střelu Bumbál a 
v 19. minutě opět Pavlůsek dokonal obrat v první 
třetině. 
 Ve druhé dvacetiminutovce se hostům podařilo 
vrátit do tempa zápasu a domácí museli sahat k 
nedovoleným zákrokům. V 27. minutě utkání využil 
Műller dvojnásobnou přesilovku a vyrovnal. Poté měli 
domácí dvě početní výhody, ale Dynamiters dobrou 
obrannou hrou udrželi vyrovnaný stav. Naopak ve 
39. minutě se prosadil Tomáš Antoňů. V posledních 
vteřinách druhé třetiny měli Blanenští ještě dvě tutové 
šance na skórování, do kabin však odcházeli pouze 
s jednobrankovým náskokem.
 První polovinu třetí části hry měli Dynamiters pod 
kontrolou a vytvářeli si více šancí než domácí. Ne-
dokázali ale odskočit na větší brankový rozdíl, což 
se ukázalo jako klíčové. Domácí těsně po polovině 
třetiny sice dvakrát faulovali, ale Dynamiters i přes 
slibné příležitosti domácího brankáře neprostřelili. 
A tak v 55. minutě přišel trest z hole Lobla, který 
po nenápadné akci opět vyrovnal. Ani ne o minutu 
později bylo Blanenským ještě hůře, Kršjak dokázal 
dostat kotouč do branky a opět otočit vývoj utkání. 
Dynamiters se okamžitě vrhli do útoku,  domácí však 
velmi dobře hrozili z brejkových situací. Závěrečný 
nápor zbrzdilo vyloučení na straně hostů. I přes sna-
hu při hře v početní výhodě se Dynamitům nepodařilo 
najít recept na vyrovnání. 

Dynamiters Blansko HK – HC Brumov-Bylnice 
10:2 (2:1, 3:0, 5:1). Branky Dynamiters: Müller (Grü-
nwald), Grünwald (Müller), Grünwald (Müller, Antoňů 
T.), Antoňů T. (Müller, Grünwald), Berka M. (Král, 
Jílek), Grünwald (Müller, Malý), Grünwald (Antoňů 
M.), Jílek, Král, Král (Jílek). Blansko: Šenk – Němec, 
Hussein, Verner, Antoňů M., Sedláček, Rašovský – 
Majola, Grünwald, Malý, Kuběna, Müller, Jílek, Král, 
Antoňů T., Berka M., Antal
 Od prvních minut Blanenští zle zatápěli hostující 
obraně. V 10. minutě přetavili tuto převahu v první 
gól. Hosté se nevzdávali a po nenápadné akci bylo o 
minutu později opět srovnáno. Domácí trochu polevili, 
ale i přesto šli do kabin s jednobrankovým vedením, 
když se po hezké kombinaci prosadil Grünwlad.  
 Do druhé třetiny vstoupili domácí trochu svižněji 
a na hře to bylo znát. Brumovští odolávali a hrozili 
brejky až do 28. minuty. V rozmezí 21 vteřin se pak 
trefi li Grünwald a po něm Tomáš Antoňů a otřásli 
tak snahou hostujícího týmu. Dynamites byly v této 
pasáži lepším týmem, což do přestávky ještě potvrdil 
další brankou Berka, 5:1. 
 Hned na začátku třetí třetiny se potřetí trefi l Grün-
wald a zvýšil na rozdíl již pěti branek a zdálo se, že je 
rozhodnuto. Hosté sice velmi rychle kontrovali a snížili 
na 6:2, ale o další minutu později to byl opět Hynek 
Grünwald, který svojí čtvrtou brankou defi nitivně 
zlomil odpor hostujícího týmu. Zbytek utkání domácí 
kontrolovali, jednu branku si ještě připsal  Jílek a dvě 
Král, který tak uzavřel konečný účet utkání. 

Bohumil Hlaváček

1. Technika 8 8 0 0 67:22 24

2. Uh. Ostroh 8 6 1 1 51:24 20

3. Kroměříž 9 5 1 3 40:31 16

4. Blansko 8 5 0 3 46:28 15

5. Uh. Brod 9 5 0 4 42:39 15

6. Břeclav 9 3 1 5 41:49 10

7. Uh. Hradiště 9 3 0 6 36:63 9

8. Brumov 8 2 1 5 31:52 8

9. Hodonín B 7 2 0 5 23:39 6

10. Boskovice 9 1 0 8 33:63 3

Foto Nikola ŠkvareninováFoto Nikola Škvareninová

 Maraton okresních školních fl orbalových soutěží pořádaných AŠSK má za sebou první fi nálový turnaj. V kategorii mladších žákyň nenašla přemožitelky 
děvčata z blanenské ZŠ Salmova. Druhá skončila ZŠ Rájec-Jestřebí, bronzové medaile převzaly fl orbalistky ze ZŠ Dvorská.

-boh-

Mladí stolní tenisté 
se utkali v Rájci a Brně

 Minulý víkend byl ve znamení dalších krajských 
turnajů mladých stolních tenistů.  Kategorii U11 
a U13 pořádal oddíl KST Blansko v tělocvičně ZŠ 
Rájec, kategorie U15 a U19 si daly dostaveníčko 
v hale Moravské Slavie Brno.
 Na rájeckém turnaji se v kategorii U11 potkalo 
celkem 49 dětí, z toho jedenáct z KST Blansko. 
„Z našeho oddílu se nejvíce dařilo Janu Přikrylovi 
a Pavlu Voráčovi. Oba bez porážky vyhráli svoji 
základní skupinu a podařilo se jim projít i prvním 
kolem vyřazovací části, což znamenalo postup mezi 
šestnáct nejlepších,“  byl spokojen trenér i otec v 
jedné osobě Pavel Voráč.
 Celkem 35 dětí, z toho deset z KST Blansko, bylo 
rozděleno dle výkonosti do individuální soutěže z 
turnajů A a B. „V A turnaji se nejvíce dařilo Zuzce 
Zouharové, která jako jediná postoupila ze základní 
skupiny mezi dvanáctku nejlepších, bohužel prvním 
kolem pavouka shodila,“ bylo líto Voráčovi.  V turnaji 
útěchy brali za třetí místo bronzové medaile Martin 
Bárta a Samuel Musil. V turnaji B to nejdále dotáhl 
teprve sedmiletý Pavel Voráč, který obsadil nečekané 
třetí místo, v soutěži útěchy turnaje B bral bronz Jan 
Přikryl.
 V Brně se hrály starší kategorie. V U15 patří oddíl 
KST Blansko mezi absolutní špičku Jihomoravského 
kraje, což se také potvrdilo. Celkové druhé místo v 
turnaji A vybojoval Filip Zukal, který v semifi nálovém 
souboji dvou oddílových kamarádů zdolal Lukáše 
Přikryla. „Lukáš, ač věkem ještě spadající do kate-
gorie U13, tak veze z Brna velmi cennou bronzovou 
medaili,“ potěšilo Voráče, „Ani v U19 jsme nezůstali 
bez stupňů vítězů a to díky skvělému třetímu místu 
Karolíny Novohradské v turnaji A, medailovou sbírku 
zkompletoval teprve dvanáctiletý Martin Krištof, který 
zvítězil v turnaji B,“ dodal.

-boh-

*  Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Služby typu „HODINOVÝ MANŽEL“ 
  Tel. 721108085, www.karban.org
* Zednické a obkladačské práce. Mob. 721521182.
* Prodám 6 kusů matrací s náplní z koňských žíní o 
rozměrech 65x80 cm. Nově potažené. Cena celkem 1 
500,- Kč. Tel.: 724231356. 
* Prodám 4 kg letošních ořechů s měkkými skořápkami.
Cena dohodou. Tel. 602543044.
* Žena 41 roků, bez závazku, hledá upřímného přítele. 
Ve dvou jde všechno líp. Tel. 720696317.
* Kdo doučí žáka 8. třídy matematiku? Dobře zaplatím! 
Ostrov u Macochy a okolí. Tel. 720277518.

Vzpomínka
 Dne 29. listopadu to bude rok, co nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradě-
deček, pan Miloslav Kučera 
z Blanska. Se zármutkem 
v srdci stále vzppomínají 
manželka, dcera s man-
želem, vnuk a vnučka s 
rodinou. 
 Kdo jste jej znali, vzpo-
meňte s námi.
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Blanenští fotbalisté rozstříleli Hodonín. 
Následně dovezli tři body ze Znojma 

 Zisk bodů s cenou zlata. I tak nějak by se daly nazvat reportáže z posledních dvou utkání Blanska. 
Zápas s Hodonínem měl být bitvou s těžkým soupeřem, kde se úspěch zdál málo pravděpodobný. 
Všechno bylo jinak. Svěřenci trenéra Jiřího Vorlického na svěho protivníka doslova vlétli a velmi 
rychle šli do vedení. A to pak stále do poločasu narůstalo, aby se i po změně stran navyšovalo. 
Utkání, jak se říká o šest bodů, ve Znojmě rovněž vyšlo na jedničku. O nadějné poločasové vedení 
sice Blanenští přišli, díky Holmanově trefě ale nakonec tři body putovaly do města, kterým zrovna 
procházel svatomartinský průvod.  

FK Blansko – FK Hodonín 6:1 (3:0). Branky: 10. 
Kapur, 25. a 48. Jaroš, 28. a 55. Thon, 75. Smrčka 
- 80. Jáger. Blansko: Nešetřil - Feik, Černý, Blažík 
(78. Chyla), Kamenský - Dano (69. Alassane) - Thon 
(78. Psota), Jaroš (69. Rajčinec), Smrčka, Holman 
(78. Crhan) – Kapur.
 Utkání začalo velkou šancí Hodonína, když po 
zmatku v blanenské obraně netrefi l jejich útočník 
zívající prázdnou branku. Pak již začali úřadovat do-
mácí. Jako první rozradostnil diváky kanonýr Kapur, 
který po vysunutí Smrčkou si pohrál s brankářem a 
uklidil míč do sítě – 1:0. Zápas začal mít tempo a 
bylo se na co dívat. Atmosféru vylepšil Jaroš, který 
po ideálním centru Feika hlavičkou přehodil strážce 
hodonínské svatyně k vzdálenější tyči – 2:0. Solidně 
hrající Hodonínští nerezignovali, měli ale smůlu v 
koncovce. Ta přála naopak domácím. Krásnou kom-
binační akci zahájil Kamenský, který se po narážečce 
dostal do vápna, pohrál si s brankářem, aby z úhlu 
našel na protější tyči hlavu Thona, který nezaváhal 
– 3:0. Při následné protiakci se zaskvěl Nešetřil, ani 
další šance hostí ke snížení nevedly. I dál se bylo 
na co dívat. Kapurovo zakončení šlo těsně vedle, 
Thonovu dálkovou střelu kryl gólman. Totéž se na 
druhé straně povedlo Nešetřilovi.
 Po změně stran se obraz hry nezměnil. Blanenští 
byli stále při chuti. Hned krátce po návratu z kabin 
vysunul Thon Kapura a ten našel Jaroše, který při-
dal další zásah – 4:0. V 55. minutě bylo skóre opět 
jiné. Po ose Jaroš – Kapur byl na konci pro změnu 
Thon – 5:0. Hodonínští si takovou nálož nezasloužili, 
nehráli nijak špatně. Přesto znovu inkasovali, když 
se o další zápis do brankového účtu postaral kapitán 
Smrčka – 6:0. Tenisový kanár se ale nekonal. Odmítl 
ho hostující Jáger přesnou střelou k tyči – 6:1. Bla-
nenští měli ještě skórovací chutě, jejich další akce 
již ale sedmým gólem neskončily. 

1. SC Znojmo FK – FK Blansko 1:2 (0:1). Branky: 
68. Goncalves - 17. Jaroš, 82. Holman. Blansko: 
Nešetřil - Feik, Černý, Blažík, Kamenský - Dano - 
Chyla (90+4. Rajčinec), Smrčka, Jaroš (75. Tulajdan), 
Holman – Kapur. 
 Závar v úvodu zaváněl brankou do blanenské sítě, 
míč skončil ale jen na Nešetřilově tyči. Pohromou pro 
hosty neskončila ani následující akce, kterou hasil 
stoper Černý. Pak se již začali do hry dostávat i Bla-
nenští. Jejich zlepšená hra vyústila v gól. Akce začala 
u Smrčky, kombinace šla přes Feika k Chylovi, který 
našel krásně hlavu Jaroše – 0:1. Zbytek poločasu se 
již odehrál bez vážnějších akcí.
 I druhá půle začala tlakem domácích, kteří se 
nechtěli smířit se stavem utkání. Při jednom ze zá-
varů se blýskl skvělým zákrokem po střele z hranice 
vápna Nešetřil. Znojmo stále přitápělo pod kotlem, 
hosté se měli co otáčet. Vyrovnání nakonec opravdu 
k radosti domácích diváků přišlo. Postarala se o něho 
brazilská akvizice  Goncalves, který zblízka překonal 
Nešetřila – 1:1. Remíza se nelíbila ani jednomu z 
týmů, hra se přelévala ze strany na stranu, bylo se 
na co dívat. Šťastnější byli nakonec hosté, když 
střílený centr Chyly uklidil do sítě Filip Holman – 1:2. 
I dlouhé nastavení Blansko ustálo a jeho hráči se 
mohli radovat z bodů.

 Důležitá záchranářská mise Blanska v závěru 
podzimu má za sebou dvě třetiny. Po důležitém 
zisku tří bodů doma s Hodonínem přišlo neméně 
významné vítězství ve Znojmě. K jejímu stopro-
centnímu završení zbývá doma v sobotu 19. 

Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

POZVÁNKA NA FOTBALPOZVÁNKA NA FOTBAL
Sobota 19. listopadu ve 13.30 hSobota 19. listopadu ve 13.30 h
FK Blansko FK Blansko 
– MFK Vítkovice– MFK Vítkovice
Stadión na ÚdolníStadión na Údolní

Sobota 26. listopadu od 8.00 hSobota 26. listopadu od 8.00 h
MEMORIÁL DANA NĚMCEMEMORIÁL DANA NĚMCE
TURNAJ V HALOVÉ KOPANÉTURNAJ V HALOVÉ KOPANÉ
Sportovní hala na ÚdolníSportovní hala na Údolní

listopadu od 13.30 porazit poslední Vítkovice. 
Na utkání jsou zváni srdečně všichni opravdoví 
příznivci blanenského fotbalu… 

Bohumil Hlaváček

Msfl 
Další výsledky, 14. kolo: Hlučín – Kvítkovice 3:0, 
Vrchovina – Velké Meziříčí 3:3, Hranice – Kroměříž 
0:0, Frýdek – Rosice 0:4, Uherský Brod – Znojmo 3:0, 
Slovácko B – Zlín B 1:1, Uničov – Vítkovice 5:1, Ost-
rava B – Frýdlant 5:0. 15. kolo: Frýdlant – Slovácko B 
1:1, Hodonín – Ostrava B 5:1, Kroměříž – Frýdek 3:2, 
Velké Meziříčí – Hranice 3:2, Kvítkovice – Vrchovina 
2:2, Zlín B – Hlučín 2:3, Vítkovice – Uherský Brod 1:3, 
Rosice – Uničov 0:2.

Poslední podzimní kolo: Uherský Brod – Rosice, 
Vrchovina – Zlín B, Hranice – Kvítkovice, Frýdek 
– Velké Meziříčí, Blansko – Vítkovice, Frýdlant – 
Hodonín, Slovácko B – Hlučín, Uničov – Kroměříž, 
Ostrava B – Znojmo.

Florbalisté Atlasu opět dvakrát vyhráli. 
Rozhodovali ve třetí třetině

POZVÁNKA NA FLORBALPOZVÁNKA NA FLORBAL
Neděle 27. listopadu Neděle 27. listopadu 
v 18.00 hv 18.00 h
FBK Atlas Blansko FBK Atlas Blansko 
– SC Andone Jihlava– SC Andone Jihlava
HALA na ÚdolníHALA na Údolní

 Vzhledem k postavení v tabulce byli v obou domácích utkáních fl orbalisté blanenského Atlasu 
favority. Tuto roli splnili, když své soupeře jednoznačně přehráli v poslední části utkání.
FBK Atlas Blansko – FBC Orel Orlice Letohrad 
8:5 (2:1, 2:3, 4:1). Branky: Kučera 3, Polách, Žilka, 
Fedra F., Fedra V., Crla. Blansko: Tenora - Crla, Frý-
dek, Čermák, Koumar, Müller, Žilka - Kučera, Fedra 
F., Fedra V.,Janík, Borek, Ducar, Polách, Svoboda, 
Tesař, Kovařík, Navrátil, Švarc. 
 Spíše defenzivně založený tým hostů přijel do 
Blanska s odhodláním získat body. Kučera sice hned 
v úvodu rozradostnil domácí fanoušky, vyrovnání 
však přišlo docela záhy. Tento stav trval až do konce 
19. minuty, kdy se po skvělém pasu Žilky prosadil 
střelou pod břevno Polách a určil tak i konečné skóre 
první části.  
 Blanenský tým záhy inkasoval, když Crla byl po-
slán na trestnou lavici a následnou přesilovou hru 
prakticky ihned hosté využili. Vyrovnaný stav trval 
až do 34. minuty, kdy hostující hráči dobře vyřešili 
brejkovou situaci, a i se štěstím prostřelili domácího 
Tenoru. Blanenský tým to nakoplo a po klasické akci 
první formace přidal svůj druhý gól v zápase Kučera. 
O minutu později si vzali hosté vedení opět na svoji 
stranu. Ani tohle vedení jim však dlouho nevydrže-
lo. Žilka na půlce vzal míček a krásně jej poslal do 
spodního rohu branky hostujícího brankáře. 
 Atlas chtěl zlomit průběh utkání na svoji stranu. 
Ve 44. minutě zkompletoval Kučera hattrick a Atlas 
šel potřetí v zápase do vedení. Stejný hráč vybojoval 
přesilovou hru, kterou po jeho nahrávce využil Voj-
těch Fedra. V oslabení pak František Fedra zvýšil 
stav na 7:4 a uklidnil tak domácí publikum. V závěru 
se ještě hosté dokázali prosadit, na snížení ale re-
agoval přesnou trefou Crla a uzavřel skóre zápasu. 
„V první třetině nás neskutečně podržel gólman,“ 
nevěřícně točil hlavou domácí trenér Oldřich Mach. 
„Díky tomu jsme mohli zůstat v zápase a postupně 
hrát dál svoji hru. V poslední třetině jsme soupeři od-
skočili a dotáhli nelehký zápas do vítězného konce,“ 
oddechl si.

FBK Atlas Blansko – Sklo Bohemia Světlá nad 
Sázavou 12:4 (1:2, 2:2, 9:0). Branky: Kučera 3, 
Bělaška 3, Fedra V., Janík 2, Fedra F., Fedra J. 
Blansko: Žabka - Crla, Hatala. Čermák, Kunstmüller, 
Frýdek, Žilka - Kučera, Fedra F., Fedra V., Janík, 
Borek, Ducar, Polách, Svoboda, Bělaška, Fedra J., 
Langr, Müller. 
 Svoji premiéru v letošní sezóně si v domácí brance 
odbyl Jan Žabka, do zápasu také nastoupil nováček 
sestavy Michal Bělaška. Utkání začalo aktivní hrou 
domácích. Od úvodního hvizdu Blansko napadalo 
soupeře po celém hřišti, ten se s touto hrou nedo-
kázal vypořádat a zvládl pouze vyhazovat. Skóre 
otevřel Janík, který svým napadáním sebral obránci 
míček na středu a přízemní střelou vsítil branku. Hos-
tující tým tento gól nakopl a s aktivní hrou Atlasu se 
poměrně slušně vyrovnal. Brzy vyrovnal také skóre, 
když domácího brankáře se štěstím překonal Čapek. 
Aktivní a trpělivá hra přinášela Blanenským mnoho 
šancí, které však zůstaly nevyužity. Ke konci první 
části hráči Světlé rozvlnili domácí síť podruhé a po 
první třetině překvapivě vedli. 
 Druhou část začal domácí tým stejně aktivně, 
bohužel však brzy inkasoval dva rychlé góly. Stažení 
hry na dvě formace mu pak pomohlo a bleskově 

se prosadil František Fedra. Následně hráči Atlasu 
dostali výhodu přesilové hry, kterou využil Kučera. 
 Po druhé přestávce Atlas s několika změnami v 
sestavě na soupeře doslova vlétl. Vyrovnat dokázal 
Vojtěch Fedra, na něj navázal svým premiérovým 
gólem Bělaška, pak se přidal Kučera a opět Bělaš-
ka. Značně otřesený soupeř si po čtyřgólové smršti 
během čtyř minut vzal oddechový čas. Marně. Na 8:4 
zvyšoval Vojtěch Fedra po výborné nahrávce Frýdka. 
Nesportovní chování Žilky však domácí opět poslalo 
do oslabení. V něm však Kučera zvýšil na 9:4, ve 
stejném oslabení se také prosadil Janík po přiťuknutí 
Borka. Při návratu z trestné lavice se Žilka zapojil do 
kombinace a narýsoval pas na Bělašku, který tak v 
premiérovém zápasu za blanenský tým uzavřel ha-
ttrick. Poslední branku celého zápasu vstřelil Jakub 
Fedra po výborném přechodu do útoku a nahrávce 
Janíka. „První dvě třetiny to nebyl úplně přesvědčivý 
výkon. Chyběla nám mezihra a více klidu štěstí v 
koncovce. Poslední třetinu jsme trochu oživili hru pár 
změnami v sestavě a na hřišti jsme dominovali,“ byl 
spokojen Ondřej Mach.
 V příštím kole čeká Atlas zápas podzimu. K 
přímém duelu dvou neporažených týmů zajíždí do 
Znojma, zápas se hraje v neděli 20. listopadu od 17 
hodin. V domácím prostředí se Blanenští představí o 
týden později, když 27. listopadu od 18 hodin vyzvou 
Jihlavu.

Bohumil Hlaváček

1. Blansko 10 9 1 0 112:58 29

2. Znojmo 8 8 0 0 81:45 24

3. Litomyšl 10 6 1 3 75:54 20

4. Mohelnice 9 5 2 2 51:43 18

5. Jihlava 10 5 1 4 56:56 16

6. Hornets 10 4 2 4 59:69 15

7. Svitavy 10 4 0 6 44:50 12

8. V. Mýto 9 3 1 5 71:75 11

9. Letohrad 10 2 2 6 45:56 9

10. Orlicko 8 2 2 4 47:55 8

11. Skuteč 10 2 0 8 52:87 6

12. Světlá n/S. 10 1 0 9 51:96 3

Foto Filip JežekFoto Filip Ježek

1. Kroměříž 16 12 3 1 47:18 39

2. Hlučín 16 12 2 2 40:19 38

3. Rosice 16 11 1 4 37:12 34

4. Ostrava B 16 10 2 4 41:21 32

5. Slovácko B 16 7 7 2 35:20 28

6. Uničov 16 7 3 6 30:19 24

7. Kvítkovice 16 6 5 5 30:31 23

8. Hodonín 16 6 4 6 29:24 22

9. Uh. Brod 16 6 3 7 21:26 21

10. Zlín B 16 5 4 7 19:23 19

11. Frýdek 16 5 4 7 21:26 19

12. FK Blansko 16 5 2 9 25:33 17

13. Hranice 16 4 5 7 18:26 17

14. Vrchovina 16 4 5 7 19:29 17

15. V. Meziříčí 16 4 4 8 29:45 16

16. Frýdlant 16 4 4 8 17:35 16

17. Znojmo 16 2 6 8 17:36 12

18. Vítkovice 16 0 4 12 13:45 4

- 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


