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Rozsvěcení vánočního stromu skončilo letos v Blansku fi askem. Celá akce byla 
zrušená v předvečer jejího konání a vzbudila silné emoce u občanů Blanska, kteří se 
na ni těšili. Jak to bylo doopravdy? Proč neproběhlo Rozsvěcení vánočního stromu 
alespoň v  menší míře? Možná se některých odpovědí dočkáte v dnešním úvodníku.

 Já sám jsem se na akci také těšil, i proto, že 
jsem na ní měl vystupovat na pódiu s progra-
mem pro děti a zároveň prodávat ve stánku své 
paštiky. Asi deset dní před akcí nám pořadatelé 
z různých koutů republiky začali na poslední 
listopadový týden rušit akce se společným 
jmenovatelem – nová pravidla, která nastolila 
naše vláda. Vůbec jsem se pořadatelům nedivil. 
I proto jsem byl překvapen, když jsem mluvil s 
programovým pracovníkem kulturního střediska 
týden před akcí Rozsvěcení vánočního stromu 
a dozvěděl jsem se od něj, že jejich zájmem je 
uskutečnit akci v rozsahu, který naplánovali, s 
kulturním programem a se vším všudy, byť se 
budou muset přizpůsobit aktuálním vládním 
opatřením. V našem telefonickém rozhovoru 
padl pouze dovětek, že zbortit tyto plány můžou 
už jen nová nařízení, nebo vedení města.
 To byl pátek 19.11.
 V úterý obdrželi všichni účinkující informaci, 
že kulturní program byl zrušen, ale že se jim to 
vynahradí některou adventní sobotu na náměstí. 
Jelikož v ten den nepadlo žádné nové vládní 
opatření, domyslel jsem si důvod sám. Na to 
není potřeba žádné velké matematiky…
 V průběhu dalších dvou dní atmosféra v celé 
republice houstla a asi všichni cítili, že je něco 
ve vzduchu. Ještě ve čtvrtek ráno jsem byl na 
Farmářských trzích v Blansku ujištěn, že páteční 
trhy platí, byť bez kulturního programu. V 18 
hodin téhož dne mi volali z Kultury Blansko, že 
se ruší i páteční trhy, ať se nezlobím a tak dále. 
Jsem smířen se situací a po skoro dvouletých 
eskapádách, omezeních a výmyslech nám ser-
vírovaných shůry jen rezignovaně krčím rameny.
 Jenže po pár minutách jsem si přečetl aktuální 
nařízení a zjistil jsem, že nouzový stav sice platí 
od půlnoci, ale zákaz konání adventních trhů je 
až od pátku od 18 hodin. Takže se to stihnout 
dalo, ale jaksi – nestihlo…
 Další den bylo v Blansku striktně rozhodnuto, 
že adventní kulturní pořady, které měly být v so-
botu, nebudou probíhat na náměstí u vánočního 
stromu, ale v sále Dělnického domu. No to mě 
podrž… Ačkoli chápu, že v Dělňáku bude mít 
pořadatel větší dohled nad tím, kdo na akci přijde 
(tak nějak to vysvětlovalo na internetu vedení 

města), hlava mi nebere, proč akce nemohly 
proběhnout na čerstvém vzduchu. To přece 
nemohl vymyslet rozumně uvažující člověk?!
 Nedalo mi to a zavolal jsem řediteli Kultury 
Blansko Vítkovi Šujanovi. Ten byl z celé situace 
velmi rozladěný, za zrušení adventních trhů, 
které vzniklo v podstatě zmatečně, se omlouval, 
a v podstatě jen potvrdil mé domněnky, že ne 
všechna rozhodnutí jdou přímo z jeho instituce. 
Na moji přímou otázku, zda vyplývá přesunutí 
sobotních kulturních pořadů z rozhodnutí bla-
nenského kulturního stánku, odpověděl rozpa-
čitě, že jejich snahou bylo do poslední chvíle 
zachovat pravidelná sobotní vystoupení na 
náměstí (kde také v pátek večer postavili pódi-
um), ale tato možnost jim byla striktně odepřena 
zřizovatelem, kterým je město Blansko. Přesun 
do Dělňáku tak byl dle jeho slov jedinou mož-
ností, jak si kulturu v Blansku alespoň nějakým 
způsobem, byť možná postrádá veškerou logiku, 
užít.
 A tak to dnes je – vládě (nebo někomu z 
vlády, který třeba jede v obrovském byznysu 
s potravinami a dalším tovarem?!) vadí drobní 
prodejci pod širým nebem, a tak zruší trhy. Ale 
do obchodního centra se můžeme napěchovat 
všichni, to je naprosto v pořádku. Tak jako v 
Blansku – tady sice nemůžeme poslouchat 
koledy venku u vánočního stromu, ale můžeme 
se vměstnat pod střechu Dělnického domu, kde 
se to bude líp kontrolovat. A může nás tu být i 
999! Jak víme od pana ministra zdravotnictví 
Vojtěcha, nemocní být klidně můžeme, jako 
vstupenka na kulturu nám stačí Tečka…
 O celé situaci v Blansku si nyní můžete udělat 
obrázek sami. Jisté je, že je tu doba adventní, 
stromek na náměstí stojí a vy se sem můžete 
vypravit s rodinou. O pokoře a hezkých chvílích s 
přáteli jsou přece svátky především… Ale dobré 
je, že ve stánku pod stromkem si i letos můžete 
koupit něco dobrého, horké nápoje přece jen 
k těm Vánocům tak nějak patří… Jen by vám 
možná po zkušenostech z minulého týdne ten 
sladký punč mohl trochu zhořknout na patře. 
Nedivil bych se…

Martin Müller

Zmatky kolem stromu

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

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI
dárkové balíčky Od Martina

po Blansku rozvážíme ZDARMA

Paštiky a řemeslné pivo
3x paštika dle výběru
+ 0,7l Bejček 11° 

379 Kč

www.odmartina.cz  |  tel. 606 728 334  |  obchod@odmartina.cz

Paštiky Od Martina
Dárkový set 6 paštik
dle vlastního výběru

499 Kč

Paštiky a Víno z jihu
3x paštika + přívlastkové 
víno z vinařstí Víno z jihu

532 Kč
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Komentář: O stavu naší země

Monitor
na internetu:

www.monitor-bk.cz

 Před několika dny jsme si připomenuli výročí svátku 17.listopadu. Někdo ten den uctil, jiný využil 
uvolněný průjezd Blanskem díky novému kruhovému objezdu u lázní a pelášil do Kaufl andu. Každý ten 
den využil podle své chuti a nátury.
17.listopad 1939
 Připomeňme tu dobu. Asi půl roku před tím, 15.břez-
na 1939 obsadil Wehrmacht zbytky českého území, 
které bylo zbaveno svého pohraničí v září rok před tím 
na základě tzv. Mnichovské dohody. Tato naše „druhá 
republika“, jak se jí tehdy říkalo, přestala v březnu 1939 
zcela existovat. A to nebyl válečný stav. Formálně byl 
mír. Ten skočil až 1.září 1939, kdy vpadla německá 
armáda do Polska a asi 14 dnů poté obsadila východní 
část tehdejšího Polska Ruská armáda. České země 
byly součástí Německé „tisícileté“ říše. Byla už válka, 
platily německé zákony. V této situaci se – tehdy pro-
tiprávně – slavil svátek vzniku Československa, 28.ří-
jen. Německá okupační branná moc (podobně, jako 
mnohem později komunistická policie) demonstranty 
rozehnala, došlo k potyčkám a násilí. Výsledkem byla 
mimo jiné smrt dělníka Václava Sedláčka a zranění 
studenta Lékařské fakulty Jana Opletala. Ten o několik 
dnů později zraněním podlehl. Při jeho pohřbu 15.lis-
topadu vyústil smuteční průvodu v otevřený protest 
a další demonstrace. Bezprostředně poté německé 
nejvyšší velení rozhodlo v Berlíně o plánu „Sonder-
aktion Prag“, a podle něj nechal K.H.Frank (státní 
tajemník Úřadu říšského protektora) v noci ze 16. na 
17. listopadu pozatýkat stovky českých studentů, z 
nichž někteří byli ihned popraveni, většina umístěna 
v koncentračním táboře Sachsenhausen, kde několik 
z nich zahynulo, zbylí byli po třech letech propuštěni. 
Den 17.listopad 1939 byl dva roky po této události 
vyhlášen v Londýně jako Mezinárodní den studenstva.

17.listopad 1989
 Tyto události si většina čtenářů asi pamatuje osobně. 
Krátce před tím, 9.11.1989 „padla berlínská zeď“, komu-
nistický systém v Německu se zhroutil, před tím se totéž 
stalo v Polsku a Maďarsku. V tehdejším socialistickém 
Sovětském svazu od roku 1985 vládl Michail Gorba-
čov a jeho politika zjevně opouštěla doktrínu studené 
války, spočívající v tvrdém ovládání země a států tzv. 
východního bloku. V pátek 17.listopadu 1989 již byl v 
„původním stavu“ pouze režim v Československu a v 
Rumunsku. Za této situace se konala demonstrace 
(jako každý rok) při příležitosti svátku Mezinárodního 
dne studenstva. Situace v Československu již byla 
poznamenaná předchozími významnými událostmi, 
mezi něž patřil „Palachův týden“ v lednu 1989, v únoru 
byl uvězněn Václav Havel, v červnu vydala Charta77 
prohlášení „Několik vět“, které podepisovaly spontánně 
stovky lidí, mezi nimi i zpěvačka Hana Zagorová, poté 
pronikl v červenci na veřejnost slavný „Jakešův projev 
z Červeného Hrádku“, a těsně před sedmnáctým listo-
padem došlo k obrovské demonstraci v Teplicích, která 
byla zaměřena proti zhoršování životního prostředí 
tamními chemičkami. Průběh vlastního dne 17.11.1989 
není třeba popisovat, je notoricky znám. Ten pátek 
večer na Národní třídě se to stalo. Pak studenti, herci 
a ostatní začali naplňovat divadla, ulice, náměstí. O 
týden později v pondělí proběhla generální stávka, pak 
demonstrace na Letné. 29.prosince 1989, tedy 42 dnů 
po 17.listopadu, byl zvolen Václav Havel prezidentem 
republiky.

A dnes?
 17.listopadu 2021 je v čele země unavený a těžce 

nemocný prezident, obklopen obskurními postavička-
mi ovládanými z Ruska (toho samého Ruska, z jehož 
vlivu jsme se v 1989-1990 vymanili) a Číny. V čele 
dosluhující vlády je agent STB (Státní bezpečnost 
neboli komunistická tajná policie) a bývalý člen KSČ 
(Komunistické strany Československa), který je trestně 
stíhán za dotační podvod a který nese hlavní vinu za 
stav země dnes. Je u moci osm let, z toho čtyři roky 
jako předseda vlády.

A oslavy?
 Na Albertově mluví ráno bývalý prezident Václav 
Klaus, který mimo jiné sděluji, že pandemie COVID-19 
neexistuje, jde jen o snahu „establishmentu“ (rozuměj 
Evropské Unie) ovládnout lidi, také se dozvídáme, 
že nikoli studenti, nikoli Václav Havel a disidenti, ale 
komunistický systém se zhroutil sám od sebe. A že 
klimatické otázky jsou blbost.
 Na Národní třídu přišel předseda vlády v demisi 
(Babiš) v doprovodu svých nejbližších (Schillerová, 
Havlíček) dokonce již v šest hodin ráno, aby se vyhnul 
„létajícím vajíčkům“ (ofi ciální zdůvodnění z úst A. 
Babiše je, že musí hned potom od rána řešit COVID), 
poté byl vypískán úředník Kanceláře prezidenta re-
publiky (slovy  „Ruský švábe“), poté přijde v 8 hodin 
ministryně Maláčová a sdělí, že nárůst nakažených 
je „dechberoucí“, přičemž je v této chvíli stále členem 
vlády, která měla a má pandemii řešit a nese za to 
spoluodpovědnost.
 Předseda vlády Babiš přišel s masivní ochrankou. 
Kandidát na předsedu vlády Fiala přišel bez ochranky. 
I to leccos napovídá.

A stav země?
 Každý to vidíme. Nevěřícně kroutíme hlavou nad 
vývojem pandemie, ekonomiky, stavu společnosti. 
Nárůsty nakažených jsou větší, než v těch nejhorších 
dobách podzimu 2020 až jara 2021, kdy byla země 
zcela uzavřená, zákaz pohybu a shromažďování osob 
platil dlouhé týdny. Jen za poslední měsíc (od 16.10 do 
16.11.) zemřelo v souvislosti s COVIDEM 1.100 osob. 
Celkem už téměř 33 tisíc lidí, to jako kdyby vymřelo 
jeden a půl Blanska. 
 Vláda lže, lež je dnes normou. Vyjádření vládních 
reprezentantů jsou čím dál neuvěřitelnější, plné 
arogance, hlouposti a zla. A nenávist a spory, to je 
výsledkem vládnutí Andreje Babiše a Miloše Zemana, 
jejich politiky na těchto principech založené. V zemi 
existují nesmiřitelné skupiny občanů.
 Pravda a láska se vytratily. Ale snad jen dočasně.
 A poznámka na závěr: vládní politici mají povinnost 
vést zemi tak, aby byla demokratická, svobodná, pro-
sperující a občané v ní měli šťastný domov. Často se 
při řízení země musí dělat nepopulární věci, mnohdy 
se musí rozhodovat mezi špatným a ještě horším ře-
šením. Ale pokud politik postupuje čestně a je slušný, 
může i ve špatné době jít na „Národní bez ochranky“.

-mn-
PS1: tento komentář byl až potud napsán 20.11.2021
PS2: v neděli 28.11.2021 dopoledne byl jmenován 
novým předsedou vlády Petr Fiala. Následné Otázky 
Václava Moravce byly po hodně dlouhé době poslou-
chatelné a srozumitelné. Chtělo by se říct: další krůček 
k návratu k normálním poměrům.

Freddieho sloupek
Velká Pardubická

 Mám velmi vnímavou maminku, která má rozvi-
nutý smysl pro estetiku. Když jsem s ní naposledy 
projížděl městem a jeli jsme přes několik kruhových 
objezdů, tak si povzdechla, že všechny vypadají 
stejně a není na nich vidět žádný nápad. Třeba 
ten objezd u bývalé pošty, v jehož středu byla po 
jeho otevření k vidění plastika, později odstraněná, 
má nyní ve svém středu něco, co připomíná spíš 
překážku na závodišti v Pardubicích, přes kterou 
se skáče. A ostatní kruhové křižovatky jsou taky 
tak trochu bez nápadu.
 Možná je to škoda. Rozvzpomněla se na to, že 
někde (už neví kde) byly místní kruhové objezdy 
ozdobené něčím, co vyjadřovalo vztah k regionu, 
ať už to bylo lázeňské město s vřídlem (jeho napo-
dobeninou) nebo vinařská oblast s hroznem vína 
(taktéž napodobeninou).
 Napadlo mne tedy, proč nemůže být město, 
které samo sebe prohlašuje za „bránu do Morav-
ského krasu“ ozdobeno podobným způsobem. U 
nádraží by se jistě dobře vyjímala plastika ve tvaru 
krápníku nebo něčeho podobného, v samotném 
centru by nebylo od věci kruhový objezd ozdobit 
znakem města nebo v rámci vánočního mumraje 
stromečkem.
 U bývalé Ježkovy továrny – za chvíli otevřeného 
objezdu u Penny nebo, chcete-li Lidlu – by mohl 
být ježek nebo nákupní taška, když už je blízko i 
obchod Billa. A myslím, že by to ony společnosti 
třeba i rády zasponzorovaly.
 A co u sportovního ostrova? Plastika sportovce 
– a třeba právě Ludvíka Daňka, podle kterého se 
ostrov jmenuje, by vyjadřovala  kouzlo onoho místa 
mnohem víc než to, co tam je, či spíše není dnes.
 Máme sice malé, ale příjemné město a někdy i 
malá věc dokáže „rozzářit“ okolí, aniž by to vyža-
dovalo nějaké velmi náročné investice. Na takové 
stavbě se „propálí“ fi nancí dost a myslím si, že na 
konečný výsledek, co do estetiky, by se ještě pár 
korun našlo. Nevolám po stavbách kýčovitých, typu 
napodobenin Eiff elovy věže nebo Sochy Svobody, 
ale po něčem, co má nepopiratelný vztah k regionu, 
jeho historii, či současnosti. Jistě by se to stalo 
vítanou kuriozitou a objektem hodným k pořízení 
fotografi e, která by ozdobila nejen mnohý rodinný 
archiv, ale i propagační materiály města.
 Ani nevím, proč tehdy ta plastika z kruháče 
„u pošty“ zmizela, nepátral jsem po tom, třeba k 
tomu vedly nějaké zásadní a objektivní důvody, ale 
faktem zůstává, že by to naše město mohlo být o 
malý kousek fotogeničtější a přítulnější. Co vy na 
to? 
 Hezký den…

Freddie  
(freddiemail@email.cz)

Autobusy místo vlaků. 
Celý rok

 Dlouho „slibovaná“ výluka vlakového spojení 
je na spadnutí. Náhradní autobusová doprava 
místo vlaků začne jezdit o půlnoci z 11. na 12. 
prosince a potrvá to jeden rok. Trať budou dělníci 
modernizovat. 

 Modernizace bude spočívat ve výměně kolejového 
svršku i podkladových vrstev, opravách tunelů mezi 
Adamovem a Blanskem a v rekonstrukci nástupišť 
v Adamově, Babicích a Bílovicích nad Svitavou. 
Proměny se dočká také vlaková zastávka Blansko-
-město, kde vznikne zbrusu nový podchod pod tratí 
a parkoviště na obou stranách zastávky. 
 Dopravu v následujícím roce mezi Blanskem a Br-
nem zajistí až osm desítek autobusových spojů den-
ně. „Spojení Blanska s centrem Brna je nyní během 
dne zajištěno zhruba jednou za půl hodiny, večer a o 
víkendech pak každou hodinu. Nově bude spojení ve 
špičce zajištěno každých 10 minut, dopoledne, večer 
a o víkendech minimálně každých 30 minut. Delší 
dobu jízdy chceme cestujícím kompenzovat tím, že 
spoje budou jezdit častěji, někde se sníží počet pře-
stupů nebo docházková vzdálenost při přestupech,“ 
upřesnil Jiří Horský, ředitel společnosti KORDIS JMK, 
která zajišťuje dopravu v Jihomoravském kraji.
 Opravy na trati již začaly; od dubna je většina 
dálkových spojů mezi Brnem a Prahou vedena přes 
Havlíčkův Brod. Od konce letních prázdnin vlaky 
jezdí pouze po jedné koleji. V září se již neobnovily 
některé vlakové spoje, které jezdily v minulosti během 
školního roku. 
 „Už nyní při výluce traťové koleje číslo dvě se 
intenzivně pracuje v tunelu Pod novým hradem. 
Tam jsme dokončili bourání portálů a začala ražba a 
následné budování primárního ostění. Pokračují také 
demontáže železničního svršku, zahájili jsme práce 
na odvodnění železničního spodku a na kanalizačním 
výtlaku pro čistírnu odpadních vod v Blansku,“ vyjme-
noval ředitel výstavby Divize Železnice společnosti 
OHLA ŽS Michal Fridrich.
 Po opravách budou vlaky jezdit rychleji díky lep-
šímu technickému stavu trati. V Adamově projdou 
rekonstrukcí obě stanice. V Adamově, Babicích i Bílo-
vicích nad Svitavou cestující jistě potěší bezbariérový 
přístup k nástupištím, stejně jako nové nízkopodlažní 
vlaky. 
 Přímé spojení Blansko-Brno a zpět obstará linka 
xS2B. Zastávka ve směru Brno bude umístěna u 
vchodu do nádražní budovy v Blansku. Autobusy 
zastaví v Brně na náměstí 28. října a konečná bude 
na starém autobusovém nádraží na Benešově ulici 
poblíž hlavního vlakového nádraží. Odtud také 
pojedou spoje na Blansko, a to z nástupiště č. 6. 
Vlakovou zastávku Blansko-město nahradí zastávka 
Blansko-Svitavská. 
 V každém autobusu bude místo pro alespoň dva 
dětské kočárky. Přepravu kol pak umožní pouze 
vyhrazené spoje podle jízdního řádu. Na vlakové 
zastávce Blansko-město bude i nadále zajištěn prodej 
jízdenek a zaměstnanci přepážek na blanenském 
nádraží obslouží zákazníky v rozšířené pracovní 
době. 
 Mezi Blanskem a Adamovem bude jezdit přímá 
linka xS2C. Rychlíkové spojení do Blanska tak budou 
dál zajišťovat pouze vlaky linky R19 z Prahy, které 
budou zpravidla končit na blanenském vlakovém 
nádraží.
 Podrobné informace o výluce najdete na webové 
stránce https://www.idsjmk.cz/lockouts/detail/941. 

-mka-

Advent v Blansku
 Letošní vánoční strom na náměstí Republiky v 
Blansku pochází z arboreta ve Křtinách. Jde o zhruba 
třicetiletý dvanáctimetrový smrk ztepilý, který městu 
věnoval Školní lesní podnik Křtiny. Do Blanska jej v 
pondělí převezl speciální tahač s návěsem a hydrau-
lickým ramenem. Osazoval jej jeřáb. 
 „Původně to byl dvacetimetrový strom, který mohli 
návštěvníci arboreta vídat poblíž cesty za bukovým 
pralesem. Díky tomu, že tento smrk ztepilý rostl na 
volném prostranství, je ze všech stran velice pěkně 
rostlý s košatými větvemi až k zemi,“ uvedla správkyně 
arboreta Petra Packová s tím, že smrk už byl příliš 
vysoký a stínil magnoliím, proto bylo nutné jej odstranit. 
 Rozsvítil se v pátek 26. listopadu, ovšem bez do-
provodného programu a tradičních adventních trhů. 
Ruší se i adventní soboty, které měly nabídnout kul-
turní program na pódiu u stromečku. Každou sobotu 
se uskuteční pouze rozžehnutí adventní svíce, které 
bude dostupné on-line, stejně jako páteční rozsvícení 
samotného stromu. 
 „Zajistit kontrolu bezinfekčnosti všech diváků by 
bylo v otevřeném prostoru komplikované, nevzhled-
né ohraničení prostoru by znamenalo nepříjemnou 
selekci a současně narušení estetiky akce i sváteční 
atmosféry,“ vysvětlil ředitel kulturního střediska Vít 
Šujan. 
 „Připravujeme sobotní adventní koncerty v Děl-
nickém domě. Začínat budou vždy od 15:15 hodin. 
Snažíme se nabídnout program, který nově zpřísněná 
nařízení umožňují,“ doplnil Šujan.  
 Po celý advent atmosféru na náměstí zpříjemní 
reprodukovaná hudba. V prodeji budou každý den 
odpoledne teplé nápoje v Baru U Stromku, ovšem 
pouze nealkoholické.

-mka-
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Blanenské legendy: Josef Němec

Josef Němec závodil 
za Blansko i v 70 letech

 S Pepou Němcem jsme si tento rozhovor naplá-
novali po skončení fotbalového memoriálu, který 
se svojí rodinou spolupořádá na počest svého 
tragicky zemřelého syna. Jeho hlavní celoživotní 
láskou a vášní byl však stolní tenis…

 Musíme začít od začátku. Jak jsi se k milova-
nému pinecu dostal?
 Zhruba tak v osmé deváté třídě. V roce 1962. Do 
Dělňáku mne vzal spolužák Vašek Čuma. Byly tam 
staré klasické dřevěné stoly na kozách. Do té doby 
jsem stolní tenis nějak neregistroval. Dělal jsem 
docela dobře gymnastiku, zhruba ve dvanácti jsem 
byl třetí v kraji. Přestal jsem s tím, otec to nechtěl, 
protože jsem chodil pozdě domů. Pinec mu nevadil, 
bydleli jsme ve staré fabrice hned vedle.

 Kdy se dostavily první úspěchy?
 Až v herně, která se stavěla na místě stávající, 
tehdy ještě bez hlediště. Tam byly čtyři stabilní stoly, 
které se už nemusely sklízet. Rozsvítilo se a hrálo se. 
Napřed jsem nastupoval za béčko. Byl jsem nejmlad-
ší. Postupně jsem začal dělat nejvíc bodů. První můj 
trenér byl Václav Ostravický, reprezentant, který hrál 

i jako sparringpartner na mistrovství světa v Kalkatě. 
To byl Pan Hráč. Chlap, který tomu opravdu rozuměl. 
Jirka Přikryl, můj budoucí celoživotní parťák, byl pod 
jeho vedením v šestnácti v reprezentaci kadetů. Ten 
si mne všimnul a já pod ním začal rovněž trénovat. 
Začal jsem jít výkonnostně nahoru.

 Co se v TJ ČKD hrávalo?
 Divize. Blansko chtělo postupovat do druhé ligy. 
Věčným konkurentem byla TJ Gottwaldov. Končívali 
jsme druzí za nimi. Začal jsem hrát za áčko. Vašek 
pak sice odešel do Prahy, my jsme s Jirkou ale už 
byli hlavními tahouny týmu. Touha po postupu nás 
neopouštěla. Přišly dvě posily z Brna a s nimi se 
nám divize konečně podařila vyhrát. Druhá liga se 
pak v Blansku hrála nepřetržitě asi dvanáct let. Hráči 
se střídali s výjimkou Jirky Přikryla a mne, my byli 
hlavním jádrem mužstva. Dělali jsme opravdu nejvíc 
bodů. Když byl Jirka na vojně, přišel ze Slovenska 
Jozef Bardoň, následně trenér jejich nároďáku, i syn 
byl reprezentant. S tím jsem pořád občas v kontaktu, 
bezvadný kluk. V té době jsme s ním i pak s Jirkou 
byli v druhé lize dvakrát druzí, krůček chyběl k po-
stupu do první. 

 Proč se vám to nepovedlo?
 Tehdy byl stolní tenis československý a ve druhé 
lize byla na Moravě obrovská konkurence. Mekka 
pinecu Ostrava, kde byly peníze, jejich Baník, Ha-

Žijí mezi námi a někteří třeba netuší, jak pestrý sportovní život mají za sebou. Nedosáhli 
třeba na olympijské medaile ani tituly mistrů světa či Evropy, ve svém oboru ale patřili v 
regionu dlouhodobě k absolutní špičce. Znalci a pamětníci to ví. Na stránkách Monitoru 
bychom v novém nepravidelném seriálu tyto legendární osobnosti blanenského sportu 
rádi trochu připomenuli širší veřejnosti.

vířov, Jeseník, Bohumín, všichni měli A, B, C týmy, 
nepředstavitelná síla. I když jsme byli sebelepší, oni 
pozvali fl uktuanty z první ligy a ti byli hrozně dobří. 
Smůla. V Jihomoravském kraji jsme měli však s 
Moravskou Slavií nejsilnější mužstva. 

 Měl jsi i individuální úspěchy?
 My jsme s Jirkou hráli velice dobře spolu čtyřhru. 
Vyhráli jsme třeba Velkou cenu Brna. I ve dvouhře 
jsme se dostávali docela daleko. Jirka měl v lize 
úspěšnost 75 procent, já 65, to jsme hrávali i proti 
reprezentantům, Ostrava jich byla plná. Pro ně byla 
konkurencí jen pražská Sparta.

 Na takové úrovni si tedy za Blansko hrál jak 
dlouho?
 Bohužel se mi podařilo přetrhnout si achillovku. 
Pomalu jsem se v duchu loučil s ping-pongem. Doktor 
Kráčmar mi poradil, ať si udělám masérský kurz, 
abych se mohl ve sportu pohybovat dál. Na něm 
se stalo, že jsem si utrhnul i druhou. Doktor, který 
nás učil anatomii,  mi řekl – začni zase znovu hrát 
pinec. Tak jsem se zkusil k němu vrátit. To už mi bylo 
hrubě přes třicet.  Přišla revoluce. Protože jsem měl 
známého v Rakousku, přišla moje šance. Byl jsem 
tam v roce 1995 na turnaji, kde hráli Švýcaři, Poláci, 
Němci, Češi a stalo se, že fi nále hrálo áčko ČKD proti 
béčku. Opravdu jsme se neztratili, zviditelnili jsme se 
tam. 

 A následovalo co?
 Přišel za mnou takový silnější pán a lámanou 
českoněmčinou mi řekl, jestli „u nich nechcu chrát“. 
Ptám se, jestli tuší, kolik je mi let. To už mi bylo přes 
čtyřicet. A on že je majitel klubu. Večer přišel ten pán 
se smlouvou. Odehrál jsem tam pak osm sezón a 
byla to nejkrásnější léta, co jsem venku hrál. Potká-
val jsem se tam s kluky z ostravských klubů, kteří 
si tam všichni taky přivydělávali. Hrával tam třeba 
Karel Korbel, otec známého našeho olympionika, 
dlouhá léta našeho nejlepšího hráče. Nejhezčí byl 
žebříček soutěže, kde byl první Korbel, druhý Josef 
Němec, třetí Zajíc z Ostravy, čtvrtý nějaký Polák, pátý 
Jugoslávec a teprve pak rakouští hráči. Úroveň tam 
byla opravdu bezvadná, skvělá atmosféra.

 Bylo to zajímavé i fi nančně? 
 Docela dost. V posledním roce jsem bral takové 
peníze jako fotbalisté v lize. Vzpomínám na to velice 
dobře. Je pravda, že se člověk musel podle toho i 
chovat. Jednou jsem omylem řekl, že by ti místní 
mohli také trochu víc trénovat. Přišel majitel a sdělil 
mi, že já jsem placený za body, a když je nebudu 
dělat, vyhodí mne, ne ty domácí. Rychle jsem se 
srovnal. Poznal jsem, jaké to je hrát za peníze i z té 
stinné stránky. Profesionální přístup. 

 Vzpomínal jsi mi nejednu zajímavou historku…
 Málem bych zapomněl. Myslím, že v roce 1975 
se otevíral kulturák v Šošůvce a jako jedna z akcí 
bylo mezinárodní pinecové utkání proti reprezentaci 
Austrálie. Pod hlavičkou ČKD. Nezapomenutelná 
atmosféra. První ofi ciální start Austrálie v Česko-

slovensku. Já jsem měl tu čest hrát první zápas a 
vyhrál jsem s jejich mistrem, jeho jméno si dodnes 
pamatuju. Taky jsme v Blansku v Dělňáku nastoupili 
proti reprezentaci Kuby, i jejich šampióna jsem pora-
zil. Pod hlavičkou Kolbenky jsme taky odcestovali na 
zápasy do Bulharska proti jejich nejlepšímu celku. Od 
toho se tam odvíjela výše nafasovaného kapesného. 
To bylo tolik peněz, že jsme je neměli za co utratit. V 
hale na nás bylo tisíc diváků, neskutečné. 

 Do kolika let jsi tedy vlastně pinec hrál?
 Opravdu soutěžně až do sedmdesáti. Teď je mi o 
čtyři víc. Byly tam krátké přestávky ze zdravotních 
důvodů. Dá se tedy říct, že jsem pomyslně před 
chvilkou skončil. Když mi bylo přes padesát, tak 
jsem ještě vyhrál dvakrát okresní přebor. Ve fi nále 
jsem porazil Pavla Voráče, který to nemohl tehdy 
rozdýchat. Teprve třetí rok jsem prohrál s Alešem 
Přikrylem. To jsou krásné vzpomínky, že i v takových 
letech se to ještě dá na vrcholové úrovni hrát. 

 Od stolního tenisu jsi ale úplně neodešel…
 Na herně na pinkecu míváme takový závěr roku. 
Aleš Přikryl se mnou seděl, ošíval se a pak se mne 
zeptal, co dělám ve všední dny. Jestli jim nechci 
pomoct s trénováním. Připili jsme si a druhého 
ledna jsem ho šokoval, když jsem opravdu oprášil 
raketu, vytáhl věci a dorazil. Od té doby asi šestý 
rok dvakrát týdně pravidelně chodím, jezdím s nimi i 
na pravidelné soustředění do Strážnice. Vůbec toho 
nelituju, dělat s dětmi je krásná věc.

Pokračování na str. 4
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Restaurace Pizzazz: Jedeme dál

Blanenské legendy:
Josef Němec

Dokončení ze str. 3

 Máš mezi svými svěřenci 
nějaký talent, o kterém si 
myslíš, že to někam dotáh-
ne?
 Velice dobře to mají našláp-
nuté holky. Karolína, Kristýna, 
pak jedna z Adamova, mají 
šestnáct let, hrají už za béč-
ko druhou ligu, mají na to. 
Ideální věk. Mají velice stou-
pající tendenci výkonnosti. A 
za nimi druhá garnitura tak 
dvanáctiletých, které vypadají 
také dost šikovně. Jsou navíc 
kamarádky, které drží takovou 
basu, to se mi líbí. Začínají se 
tříbit i kluci.

 Tvým životem se ale kromě stolního tenisu 
prolíná velmi výrazně i fotbal…
 Když jsem hrál druhou ligu, začal jsem navštěvo-
vat i atletické tréninky fotbalistů pod vedením Míry 
Gilka. Po nich se hrávala fotbalová čunča. A oni mne 
oslovili, jestli bych s nimi nechodil kopat za béčko 
Kolbenky. Zaregistrovali mne. Třeba jsem přijel z 
pinecu z Ostravy a vyrážel jsem hned do Ostrova, 
Lažánek na fotbal. Zalíbilo se mi to, začal jsem trochu 
sedět na dvou židlích. 

 A pak se ti hodil ten masérský kurz, ne?
 Ano. Zažil jsem jako masér týmu krásnou éru 
blanenské kopané pod vedením Ivana Študenta a 
Jaromíra Nováka, když postoupili do divize, což byla 
tehdy třetí nejvyšší soutěž. 

 A trochu se od toho odvíjí i osudy tvých synů 
Dana a Libora…
 Chtěl jsem je potatit, aby samozřejmě hráli stolní 
tenis. Oba dva to vyzkoušeli, ale nechytlo je to, začali 
hrát fotbal. Na velmi slušné úrovni, oba to dotáhli do 
druhé ligy, i za Kolbenku odvedli taky kus práce. 

 Přišla ale ona tragická událost, která vaši ro-
dinu hodně zasáhla…
 Vzpomínám na to jako dnes, když v neděli večer, 
když se kluci vrátili ze svých zápasů, oba dali gól, 
chválil jsem je. Dan ráno odjížděl. A za dvě hodiny 
bylo všechno jinak. Přímý střet s náklaďákem. Bylo 
mu sedmadvacet. S Petrem Vašíčkem, který byl 
tehdy jeho spoluhráčem, jsme uspořádali první ročník 
memoriálu. A letos byl již po čtyřiadvacáté. 

 Ta tradice je až neskutečná. Ti kluci, kteří tam 
letos hráli, v mnoha případech ani nebyli na 
světě, když Dan odešel…
 Je to tak. Libor zatím hrál na všech ročnících, vět-
šinou pokaždé za jiný tým, letos třeba za Vysočany, 
kde teď ještě působí a to už má přes čtyřicet. Toho 
si taky vážím. A ještě něčeho, respektive někoho. 
Ještě se vrátím k tomu mému pinecu. Je úžasné, 
co pro současnou úroveň mého milovaného sportu 
v Blansku dělají oba Jirkovi synové, Pavel Voráč a 
další lidé z klubu a moc mne těší, že tomu můžu být 
stále nablízku.

Bohumil Hlaváček 

 Restaurace zažívají opět poměrně nelehkou situaci, kdy se vlivem vládních opatření setkávají s úbytkem hostů. V restauraci Pizzazz tomu není jinak, ale se zpřísňujícími pravidly, které některým zne-
možňují návštěvu v restauraci, jsou připravení vám kompletní nabídku přivézt domů a svými cateringovými službami například uspořádat vánoční večírek i ve vašich prostorech.

 Zdálo by se, a v mnoha případech tak tomu skuteč-
ně je, že v této nelehké době to půjde s podnikáním 
z kopce, v lepším případě dojde ke stagnaci se 
záměrem přežít a po rozvolnění zase naplno zabrat. 
Restaurace Pizzazz dokázala fungovat bez toho, 
aniž by kohokoli ze zaměstnanců propustila a své 
pokrmy rozvážela po celém Blansku a okolí. 
 „Pro nás je dobré, že máme letité zkušenosti v 
oblasti rozvozu jídla a své udělala také zkušenost 
z mnoha předchozích měsíců, kdy jsme museli 
mít velmi omezený provoz,“ říká Petr Kaláb, jeden 
z jednatelů restaurace Pizzazz. „V době uzavření 
restaurací jsme mimo rozvoz dělali třeba catering ve 
fi rmách nebo i na rodinných oslavách. V této oblasti 
máme hodně zkušeností a mám radost, že se to 
mezi lidmi ví. Dnes se doba různých omezení vrátila 
a spousta fi rem je nucena pořádat fi remní večírky 
ve svých vlastních prostorách. Na to jsme perfektně 
připravení, vozíme sem jídla i drinky, zajišťujeme 
kuchaře a další personál přímo na místě a dohodnout 
se s námi dá prakticky na čemkoli i mimo zavedený 
standard.“
 Zajímalo mne, zda mají provozovatelé Pizzazz čas 
na zařazení nějakých novinek. „V létě jsme postavili 

úplně novou zahrádku a doplnili ji novým pohodlným 
nábytkem a stíněním, toho si hosté zřejmě všimli,“ 
podotýká Petr. „Zahrádku chceme využít i v zimě, 
proto jsme pořídili speciální stolky s vyhříváním, které 
mohou ke svému pohodlí využít i hosté bez dokla-
du o očkování nebo o prodělané nemoci. Už od 1. 
prosince tu máme stromeček a báječnou atmosféru 
s vánoční muzikou, svařákem, pravým italským bom-
bardinem a dalšími alkoholickými i nealkoholickými 
nápoji. A protože u stromečku mají být dárky, rozhodli 
jsme se, že navážeme na úspěšnou akci z loňska s 
názvem Daruj radost seniorům a opět tak podpoříme 
blanenské seniory z domovů na Písečné a na ulici 
9. května. Ve spolupráci s Monitorem tak dopřejeme 
veřejnosti akci, během které mohou sami obdarovat 
lidi, kteří to v dnešní době potřebují jako sůl,“ dodává 
Petr Kaláb.
 Jídelní lístek zůstal letos nezměněn, tedy až na 
pár drobných úprav. „Máme super zmrzlinu!“ usmívá 
se Petr. „Navázali jsme spolupráci s jedním z nejzná-
mějších výrobců na světě, společností Ben&Jerry‘s, 
která ji vyrábí v mnoha příchutích a variantách. Jedna 
je velmi netradiční – nese jméno po oblíbené strea-
movací platformě Netfl ix a sám výrobce ji označuje 

za nejlepší zmrzlinu na světě. O tom, zda tomu tak 
skutečně je, se mohou přesvědčit naši zákazníci, 
kterým ji velmi rádi přivezeme až domů.“
 V restauraci jsem si všimnul QR kódů na stolech, 
které jsou v pizzerii rovněž novinkou. „Ve světě už 
je tato možnost objednávky poměrně rozšířená, u 
nás ve městě jsme jeden z prvních podniků, který 
tuto možnost nabízí. Stačí mít chytrý mobil, kterým 
načtete QR kód a objeví se vám naše nabídka. Na-
klikáte si objednávku a odešlete ji na bar. Ve stejném 
prostředí můžete také zaplatit kartou. Celý proces od 
objednání až po platbu tak probíhá zcela bezkontakt-
ně, svižně a pohodlně,“ dodává Petr Kaláb.
 Nejvíce objednávek je na rozvoz pizzy, denního 
menu a dalších jídel a nápojů z jídelního lístku. Ob-
jednat si jej můžete hned třemi způsoby: Telefonicky 
na čísle 516 419 555; pokud jste již objednávali, 
stačí pouze sdělit, jaké jídlo si přejete – systém si 
podle telefonního čísla pamatuje jméno i adresu. V 
případě, že jste si pizzu nechávali v minulosti přivézt 
na více adres, obsluha se jen zeptá, kam přesně má 
kurýr přijet. Další možností je objednáv-
ka prostřednictvím webových stránek 
www.pizzazz.cz. Jsou tu slevy z aktu-
álního letáku, který chodil do schránek, 
najdete zde jídelní lístek, denní menu a 
taky odkaz ke stažení mobilní aplikace, 
kterou provozovatelé stále zdokonalují, 
a která je třetí a nejoblíbenější možností 
objednávky.
 „Hodně lidí si zvyklo na naši Pizzazz 
aplikaci, kterou si stáhli do mobilu se 
systémem Android nebo iOS,“ pokraču-
je Petr Kaláb. „Aplikace je stále oblíbe-
nější, jen letos jsme jejím prostřednic-
tvím odbavili asi 90 tisíc zakázek. Stále 
její prostředí vylepšujeme, v dohledné 
době by se zákazníci měli dočkat vý-
razné změny grafi ckého rozhraní, dopl-
ňovat budeme také vymezená časová 
okna pro objednávky, aby se nestalo, že 
například na 13. hodinu si objedná 20 
zákazníků, což se potom špatně stíhá… 
Přidány budou rovněž nové funkce, 
které zlepší komfort objednávání a 
celého procesu objednání a doručení 
objednávek,“ vysvětluje Petr. „To, že 

jsme online, je pro nás velmi důležité. A stejně tak 
naši zákazníci, kteří všechny tyto služby využívají. 
I letos 100 nejvěrnějších odměníme dárkem. Právě 
díky vám, kteří do naší restaurace chodíte nebo si 
objednáváte domů, můžeme podporovat blanenské 
sportovní kluby, kulturní a jiné akce.“
 Koupit někomu pizzu k Vánocům zní poměrně 
zvláštně, ale může se jednat o dost originální dárek. 
„Teď před svátky prodáváme poukazy v různých 
hodnotách, které pod stromkem určitě najdou své 
místo a radost z něj budou mít především děti. I tyto 
poukazy vám můžeme přivézt až domů, nemusíte 
nikam chodit,“ potvrzuje moje slova Petr Kaláb a na 
závěr připojuje vánoční přání: „Před nadcházejícími 
svátky bych velice rád poděkoval celému týmu naší 
restaurace, někteří jsou s námi celých 18 let. Hlavní 
díky patří našim zákazníkům, že nám zachovali 
přízeň. Moc si toho vážíme. Přeji všem za celý náš 
tým Pizzazz pokojný advent. Rádi vás uvítáme v naší 
restauraci.“

-r-

Josef Němec s Jiřím PřikrylemJosef Němec s Jiřím Přikrylem
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

BLANSKO Svitavská (vedle Billy) tel. 721 379 384
JEVÍČKO     ČASTOLOVICE     PROSTĚJOV

FOTO Cápal: Kvalitní služby v novém ateliéru
 Že má fotoslužba své místo i v dnešním světě mobilního focení, dokazuje Jiří Cápal, který se focení a výrobě fotografi í věnuje téměř čtvrt století. Mnoho let jste chodili kolem jeho ateliéru na Rožmitálově 
ulici, nyní jej přestěhovaný najdete na ulici Fügnerova v Blansku.

 Vzpomenete si na své začátky?
 Někdy v 90. letech jsem začal obchodovat s 
fototechnikou, později jsem začal logicky uvažovat 
o tom, že si zařídím maloobchod. Asi nemusím zdů-
razňovat, že v té době se mobilním telefonem vůbec 
nefotilo, ovšem digitální fotoaparáty už tu byly. V 
roce 2000 jsme otevřeli provozovnu na Rožmitálce, 

kde jsme působili až do letošního 
roku. Sortiment byl v té době za-
měřený zejména na fotoaparáty a 
fototechniku, ale také na služby; 
ateliér byl sice malý, ale už tenkrát 
k nám chodila polovina Blanska. V 
neposlední řadě jsme zde zavedli 
Minilab – službu, prostřednictvím 
které jste mohli mít fotografi e z 
digitálního fotoaparátu do hodiny 
vyvolané na papíře. Tato služba 
funguje prakticky dodnes, i když za 
ta léta samozřejmě prošla velkou 
modernizací.

 Nyní sídlíte na Fügnerově 
ulici. Proč jste se stěhovali?
 Vysvětlení je jednoduché – 
potřebovali jsme větší ateliér, už 
delší dobu jsme po něm volali 
my i naši zákazníci. Prostory na 
Fügnerově ulici jsme si pronajali 
už loni a letos jsme zde vybudo-
vali úplně nový, prostorný ateliér. 
Na Rožmitálce jsme napřed chtěli 
udržet alespoň prodejnu, ale na-
konec jsme se na Fügnerku pře-
stěhovali komplet. Místa je tu dost 
a věřím, že tak zkvalitníme naše 
služby.

 Takže vaší doménou je ateli-
érová fotografi e…
 Ano. Náš ateliér je vybave-
ný nejmodernější technikou, ať 
už je to nejvyšší řada světel Fo-
mei, mnoho vzorů pozadí – od 
těch nejjednodušších až po růz-
né barevné dekory, až po techni-
ku, kterou při focení používáme. 

Já sám se fotografi i věnuji opravdu dlouho, trh 
neustále sleduji a stále obměňuji fotoaparáty i 
objektivy. Fotí Danka Kalová (dříve Mlčuchová), 
která k nám přišla hned po škole a dělá opravdu 
krásné fotky. K tomu samozřejmě patří následné 
úpravy v profesionálních editorech, které máme 
k dispozici.

 Fotíte i venku?
 Chodíme fotit do exteriérů, děláme fotografi e 
jednotlivců i celé rodiny. Zde jsme dost závislí na 
počasí, ne vždy je vyhovující. Vše je ale na domluvě.

 Kdo je v ateliéru vaším typickým zákazníkem?
 Naše fotografi cké služby vyhledávají rodiny s dět-
mi, novomanželské páry i páry očekávající rodinu… 
Fantazii se meze nekladou, máme co nabídnout 
každému, kdo se u nás zastaví. V posledních týdnech 
samozřejmě nejvíce fotíme děti. Jejich fotografi e pak 
půjdou na různé dárkové předměty, které najdou 
rodinní příslušníci pod stromečkem.

 Myslíte fotky v rámečku?
 Fotky do rámečku a fotoalba samozřejmě děláme 
také, ale doba šla hodně dopředu, a tak můžeme 
nabídnout snad vše, co se s fotografi í dá nyní dělat. 
Hrníčky, polštáře, podložky pod myš, trička, magnety, 
přívěsky, bryndáčky nebo třeba puzzle až o 500 
dílkách a velikosti 34 x 48 cm. Je toho skutečně 
hodně, v tomto případě bych odkázal na náš nový 
e-shop www.kvalitnifotografi e.cz, na kterém v této 
chvíli intenzivně pracujeme. Fotodárky určitě potěší 
vaše blízké, hotové je máme za chvilku.
 Samostatnou kapitolou je výroba razítek na po-
čkání, gravírujeme laserem grafi ku na lahve a další 
předměty a do našeho portfolia spadá rovněž výroba 
štítků a cedulí na dveře. Jak říkám, je toho hodně…

 Dělají se ještě fotografi e na papír?
 Určitě. Dnes je doba taková, že máme všichni 
fotky v mobilu, ale je mnoho takových, kteří chtějí 
vzpomínky zvěčnit natrvalo. V takovém případě 
nabízíme dvě možnosti. 
 Tou první je tzv. mokrá cesta: tento typ fotografi í 
zhotovujeme léta prověřeným způsobem, avšak za 
použití nejmodernějších technologií na fotopapír 
nejvyšší kvality. Fotky zpracováváme výhradně ruč-
ně – u každé fotky probíhá dvojí kontrola a případná 
korekce. Výsledkem jsou zářivé barvy a mnohaletá 
životnost vaší fotografi e. Tyto fotky vyvoláváme až do 
velikosti 30 x 45 cm a jsou nejlepší formou výstupu. 
Druhou možností je tisk na plátno. Provádíme jej 
na pravém malířském plátně napnutém na pevném 
dřevěném rámu. Okraje fotografi e zhruba 3 cm 
zrcadlíme a zrcadlení zahýbáme přes rám, takže 

nedochází ke ztrátě dat. Zde umíme mnohem větší 
formáty – klidně i 100 x 200 cm.

 Funguje u vás ještě nějaký kiosek, ve kterém si 
můžu nechat vyvolat fotky z USB nebo z mobilu?
 Některé dnešní mobilní telefony umí udělat krásné 
fotky a byla by škoda je nechat jen na displeji. Pro 
zákazníky máme stále tuto možnost k dispozici. 
Připojíte USB, paměťovou kartu či mobil, vyberete 
fotografi e, které můžete v přístroji i oříznout nebo 
dále upravit a pak jen chvíli počkáte, než vám přístroj 
vyrobí hotové fotky na papíře. K dispozici máme i 
proškolenou obsluhu, která vám s úpravou fotek 
ráda pomůže.
 FOTO Cápal najdete na ulici Fügnerova 4 v 
Blansku, webovou prezentaci na www.fotoblansko.
cz a e-shop nejen s dárkovými předměty na www.
kvalitnifotografi e.cz. Rezervaci focení v ateliéru či 
venku můžete udělat na tel. 773 400 091, případně se 
zastavit osobně, každý všední den od 9 do 17 hodin.

-r-
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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

Právě byly naskladněny dlouho očekávané

NOVÉ NOTEBOOKY 
v cenách od 8999,- do 20.990,- Kč

Využijte poslední větší dodávky 
v tomto roce.

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

PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
 celková výměra 170 m2

 
suterénní prostor

 
samostatný vchod

 

vlastní sociální zařízení

 

samostatné energie

 

vhodné k zrealizování 

 

jakéhokoliv podnikatelského 

 

záměru

Více info na e-mailu: info@amica.cz

JEDNA VOLNÁ KANCELÁŘ
K PRONÁJMU

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

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

přijmeme

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned
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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.
* Prodám dýně hokaido z vlastní zahrady v bio kvalitě.
Cena 25 Kč/kg. Tel. 732779990.
* Prodám 2 ks 10 kg bomby, jedna prazdná, druhá cca 
3/4 plná. Tel. 778405844.
* Daruji do dobrých rukou 2 větší šedobílá koťátka. Tel. 
776073629.
* Prodám nový kávovar Tchibo Cafi ssimo 288032 fi alová 
barva, za 500,- Kč. Tel. 702621247.
* Koupím psací stroj. Tel. 774374477.
* Prodám dětské softshelové kalhoty zimní, barva růžová, 
pas a nohavice zakončeno úpletem. Vel. cca 2,5 - 3 roky.
Téměř nenošené. Tel. 731745359.
* Hledám k pronájmu 1+1 v Blansku nebo blízkém okolí, 
sklep, balkon. Cena 10.000, kauci na splátky. Starobní 
důchod, pracuji na důchodce v tíživé situaci. Nábytek 
mám. Tel. 778405844.
* Zelňák 12,5 l 1 x použit, mlýnek na maso velikost 10  2x 
použit. Cena dohodou. Tel. 737565661.

      RŮZNÉ    

Výsledkový
servis

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 8-16, Pá 8-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Tel. 734 586 495

Lenka Kalová: Snad už zase 
začneme vyhrávat častěji

Basketbal 
OP ženy: BK Velké Meziříčí – BK Blansko 23:83, 
Formánková K. 23, Žváková 13, Večeřová 11, Zou-
harová, Orlíčková 10, Lakotová 6, Formánková Z., 
Sedláková 4, Šmerdová 2. 
Nadrerionální liga kadetky U17: BK Blansko – 
ADFORS Basket Litomyšl 78:39, Sedláková M. 24, 
Dvořáková 17, Manoušková 12, Ondrová 10, Ježová 
6, Sedláková B. 4, Kučerová 3, Strýčková 2. BK Blan-
sko – ADFORS Basket Litomyšl 62:48, Sedláková M. 
23, Ondrová 12, Vašková 8, Maňoušková 7, Ježová 
6, Špačková 4, Dvořáková 2.
Nadregionální liga U15: Sokol Podolí – BK Blansko 
56:32, Ježová 13, Strýčková 6, Sedláková, Reisiglo-
vá 4, Kubíková, Zachovalová 2, Popelková 1. Sokol 
Podolí – BK Blansko 57:43, Sedláková 12, Reisiglová 
10, Ježová 9, Strýčková, Zachovalová, Vašková 
4. BK Blansko – TBS Přerov 59:67, Ježová 20, 
Strýčková 14, Kubešová 10, Sedláková 6, Alexová 
V. 4, Reisiglová, Popelková 2, Zachovalová 1. BK 
Blansko-TBS Přerov 54:57, Ježová 24, Reisiglová 
12, Zachovalová, Strýčková 6, Kubešová, Sedláková, 
Alexová V. 2.
OP nejmladší minižákyně U11: SKB Tišnov-BK 
Blansko 18:84, Broďáková V. 20, Musilová 18, 
Streitová, Ježová, Černá 10, Doleželová 8, Alexová, 
Krátká, Peřinová,  Sedláková 2. SKB Tišnov – BK 
Blansko 16:63, Musilová 30, Streitová 11, Ježová, 
Krátká,  Doleželová, Černá 4, Broďáková, Alexová, 
Zezulová 2.
Nadregionální turnaj ČBF U11: BC Nový Jičín 
(chlapci) – BK Blansko 45:13, Žáková, Krátká 4, 
Streitová, Musilová 2, Ježová 1. BCM Olomouc 
(chlapci) – BK Blansko 40:30,  Musilová 6, Ježová, 
Sedláková, Žáková, Streitová 4, Krátká, Zezulová, 
Opálková, Peřinová 2.
OP přípravky chlapců a děvčat U10: BK Blansko 
(děvčata) – BBK Blansko (mix) 33:25,  Streitová 14, 
Sedláková Z. 8, Krátká 5, Ježová 4, Broďáková 2. 
BK Blansko (děvčata) – Basket Brno (mix) 42:10, 
Sedláková Z., Streitová, Krátká 10, Ježová 8, Broďá-
ková, Pokorná 2. BBK Blansko (mix) – Basket Brno 
(mix) 49:13.

Florbal 
3. liga junioři: FBK Atlas Blansko – TJ Sokol Letovi-
ce 6:4 (1:1, 4:1, 1:2), Jeřábek 2, Müller, Kobylka, Na-
vrátil, Matal. FBC Pohořelice – FBK Atlas Blansko 3:5 
(1:4, 1:1, 1:0), Navrátil 2, Nechuta, Sedlák, Jeřábek. 
2. liga dorostenci: FBK Atlas Blansko – K1 Florbal 
Židenice 7:3 (1:0, 3:0, 3:3), Kovařík 2, Pernica, 
Navrátil O., Langr, Jeřábek, Polách. Sokol Brno I 
Emkokase Gullivers B – FBK Atlas Blansko 1:11 
(1:4, 0:0, 0:7), Polách, Navrátil 3, Kovařík 2, Pernica. 
Langr, vlastní.

Kuželky
1. liga ženy: KK Blansko – KC Zlín 7:1 (3324:3177), 
Musilová D. 576, Kalová st. 563, Nevřivová 562, 
Daňková 536, Špačková 547, Wendl 540. 
2. liga muži: TJ Start Rychnov n. Kn. – KK Blansko 
5:3 (3331:3229), Lukáč 520, Flek J. 580, Janáček 
490, Flek M. 586, Havíř 571, Sehnal 544. HKK 
Olomouc – KK Blansko 7:1 (3383:3226), Flek J. 
558, Zapletal 521, Kolařík 501, Sehnal 578, Havíř 
531, Lukáč 537. 

Stolní tenis 
11. liga ženy: KST A.Ebrle Blansko – SVS Hradec 
Králové B 4:6, Ševčíková 2,5,  Trávníčková 1,5. 
KST A.Ebrle Blansko – SK Dobré B 3:7, Ševčíková 
2, Trávníčková. 
2. liga muži: KST Slezan Opava – KST Blansko 
10:0. SKST Havířov C – KST Blansko 10:1,  Přikryl A.
Divize muži: SKST Hodonín C – KST Blansko B 
10:2, Zukal 2. TJ Holásky B – KST Blansko B 10:4, 
Petr, Polívka O. 2.

Připravil Bohumil Hlaváček

 Blanenské kuželkářky minulou sobotu poprvé v letošní prvoligové sezóně poznali chuť vítězství, 
když deklasovali celek Zlína 7:1. O novinkách v týmu jsme si popovídali s kapitánkou Lenkou Kalovou.

 Byl to trochu delší půst, co?
 Bohužel ano, bylo to potom trochu i psychického 
charakteru. Doma nám to nešlo, venku nám to nešlo, 
půlka podzimní části je pryč a máme teprve teď první 
výhru. 
 Blansko na poslední příčce, to nebývalo nikdy 
zvykem…
 Velice těžce jsme se s tím vyrovnávali. Dneska 
jsme si konečně všechny vzaly hlavu s sebou a už 
se konečně snad chytáme. Ale v dalším kole máme 
zase těžkého soupeře, Rosice z hráčkami z repre-
zentace ve vynikající formě. Nejdeme samozřejmě 
prohrát, ale ta covidová přestávka nám fakt dala 
zabrat. Takovou pauzu jsem neměla, ani když jsem 
byla těhotná. Všechny máme nějaké kilo nahoru, ta 
zavřená sportoviště se podepsala na formě. U nás 
v hale bylo navíc očkovací centrum, nešlo to dlouho 
ani třeba fl orbalistům.
 Vy kuželkáři jste měli ještě další problém…
 V srpnu nám vyměnili desky, těsně před sezónou. 
Zvyknout si na to je základ domácího prostředí, my 
jsme se na nich trápili stejně jako soupeřky, takže 
jako bychom hráli pořád venku. 
 Došlo ke změnám v týmu…
 Některá mladší děvčata odešla na mateřskou, 

celkem tři. Hrajeme většinou matadorky. Posílily jsme 
Evou Wendl, vynikající kuželkářkou, která hrávala 
v Boskovicích, pak v Rosicích. Přinesla zkušenosti 
i z reprezentace, hlavu, společně to teď snad už 
půjde. Když prohrajete třetí, čtvrtý zápas po sobě, 
to už přicházejí řeči na to, co budeme dělat. Ženská 
psychika k tomu.
 Máte trenéra?
 Musíme si vystačit samy. V našem věku už to 
není ani o kvantitě hodů, ale kvalitě. Jak jsem už 
řekla, když se nabrala ta kila navíc, změní se tě-
žiště, pohybové návyky. Herní provedení je trochu 
jiné. Doufejme, že teď už přijde zlepšení trvalejšího 
charakteru.
 Všiml jsem si v sestavě nového jména – Lenka 
Kalová ml. Co to znamená?
 Začala hrát moje šestnáctiletá dcera. Odehrála 
vynikající zápas v dorostu těsně před lockdownem, 
Pak rok pauza. Teď se trochu trápí, je i nějak zraně-
ná. Trénujeme samozřejmě spolu, jsou chvíle, kdy 
mne i poráží. Věřím, že mne bude prohánět čím dál 
víc, to je i v tréninku pro obě motivující. Nedáváme 
si nic zadarmo. Je strašně šikovná, dělá mi radost. 
Má všechno před sebou. 

Bohumil Hlaváček

Úspěšná sezóna oddílu 
Fénix Sport

 Atletický a triatlonový klub vzniklý z iniciativy Jana 
Kohuta Fénix sport hodnotí úspěšnou sezónu. „Jsem 
rád, že naši závodníci patří do úplné české špičky 
od žákovských kategorii až po dospělé,“ říká jeho 
spokojený zakladatel.  „Na každém mistrovství ČR, 
kterého jsme se zúčastnili, jsme měli zástupce v 
top 10 a to od žákovských kategorií až po dospělé 
a získali jsme dvě mistrovské medaile,“ dodal. Kon-
krétně to byl přímo Jan Kohut, který získal bronz na 
maratónské trati, stejné umístění vybojoval na trati 
800 m mezi žáky Vojtěch Přikryl. Osmá místa zís-
kali Roman Rudolecký na krosu dospělých a v hale 
Emma Ryšávková. „Mimo tyhle úspěchy naši závod-
níci dokázali vyhrát i mistrovství Moravy a Slezka a 
mistrovství Jihomoravského kraje,“ dopřesnil Kohut. 
 A jaké cíle si dává do roku 2022?  „Opět získávat 
mistrovské medaile, umísťovat se v rámci republiky 
co nejvíce v první desítce, postup mužského druž-
stva do baráže o 1. ligu, pokusit se nominovat na 
nějakou reprezentační akci na evropský či světový 
šampionát,“ nebojí se. 

Atleti vyrazili na 
soustředění do haly

 Blanenští atleti mají za sebou třídenní soustředění 
v ostravské hale. „Přes složité podmínky v současné 
situaci jsme soustředění zvládli zorganizovat. Zú-
častnilo se 34 atletů od 8 do 16 let a osm trenérů,“ 
uvedla trenérka Gabriela Ellingerová. Jak dodala, 
proběhlo pět intenzivních  bloků, které obsahovaly 
tréninky technických a běžeckých disciplín, posilo-
vací, kompenzační i stabilizační cvičení. „Proběhla 
také teoretická závodní příprava a oddílový závod 
pro představu, jak na tom naši atleti jsou kondičně,“ 
doplnila.

Hokejové derby 
se neodehrálo

 Očekávaný sobotní duel blanenských Dynamiters 
proti tradičnímu soupeři z Boskovic nebylo odehráno. 
Soupeř se omluvil z důvodu onemocnění a nespl-
nění proticovidových podmínek ze strany hráčů SK 
Minerva. Zápas byl odložen, náhradní termín nebyl 
zatím stanoven. K dalším zápasům soutěže zajíždějí 
Dynamiters k soupeřům, nejbližší domácí utkání se 
uskuteční až 18. prosince.

Fotbalisté testovali 
možné posily

 V sobotu dopoledne odehráli na domácí umělce 
blanenští fotbalisté přátelské přípravné utkání proti 
Znojmu. Po bezbrankovém poločasu zvítězili hosté 
2:3, když o domácí branky se postarali Mach z 
penalty a Tulajdan. „O výsledek ani tak nešlo, se 
znojemským trenérem jsme se domluvili, že chceme 
hlavně zkoušet možné posily na jaro. Z tohoto pohle-
du se utkání osvědčilo,“ pokyvuje hlavou trenér Petr 
Vašíček. Z konkrétních jmen prozradil Adamce, který 
přijde na přestup z Bystřice. „Na Memoriálu Dana 
Němce se mi líbil Marek Štencl z Kunštátu. Zkusil 
si to teď s námi a docela mu to šlo. O dalších bych 
zatím nerad mluvil,“ uvedl.

-boh-

FOTO CÁPAL
NA NOVÉ ADRESE
Z ulice Rožmitálova
jsme se 
přestěhovali na ulici 
Fügnerova 4
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Lenka Kalová v akci. Foto Josef KratochvílLenka Kalová v akci. Foto Josef Kratochvíl
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Florbal: Atlas zdolal i v oslabené 
sestavě celek Jihlavy

Tři pohárové medaile pro plavce

POZVÁNKA NA FLORBALPOZVÁNKA NA FLORBAL
Sobota 11.12, v 18 hSobota 11.12, v 18 h

FBK Atlas Blansko – FBK OrlickoFBK Atlas Blansko – FBK Orlicko

Hala v ulici ÚdolníHala v ulici Údolní

 Proticovidová opatření zasáhly i fl orbalový tým Atlasu Blansko. Do posledního divizního domácí-
ho utkání proti Jihlavě nepustily do sestavy tři klíčové hráče. Nemohli nastoupit Jakub a František 
Fedrovi ani Jan Charvát. Po bojovném výkonu však soupeře dokázali jeho hráči zdolat a připsali si 
do tabulky opět plný počet bodů, když je dokázali získat i v předchozím kole venku.

FBK Atlas Blansko – Andone SK Jihlava 5:3 (1:0, 
1:1, 3:2), Fedra V. 3, Sekanina, Frýdek. Blansko: Ott 
– Frýdek, Kunstmüller, Žilka, Koumar, Sedlák, Müller 
- Hatala, Borek, Fedra V., Janík, Pleska, Sekanina, 
Svoboda, Matoušek, Matal. 
 Zápas začal ve velkém tempu, převahu měli od 
začátku domácí, Gólem ji potvrdili ale až v 19. minutě 
po ukázkové kombinaci, když dálkovou přihrávku Žil-
ky z hloubi obranné třetiny ukázkově prodloužil Janík 
na Čestmíra Sekaninu, který pohotově z první otevřel 
skóre. Na 2:0 zvýšil hned v úvodu druhé třetiny po 
Borkově nahrávce Vojtěch Fedra. Hosté snížili v polo-
vině celkové hrací doby. Při Pleskově vyloučení bylo 
srovnáno hned v úvodu poslední dvacetiminutovky a 
schylovalo se k dramatu. Domácí ho ale nepřipustili. 
Ve 46. minutě poslal Atlas do vedení Vojta Fedra po 
Svobodově asistenci, aby krátce na to přidal čtvrtou 
blanenskou trefu s chutí hrající kapitán Jan Frýdek. 
Ten navíc připravil zkompletování Fedrova hattricku 
v 55. minutě. Téměř okamžitě přišlo sice snížení Jih-
lavy na 5:3, to ale bylo z její strany vše. Nepomohla 
jí ani dlouhá hra bez odvolaného gólmana při power 
play. Blansko cenné body uhájilo. 

Hrálo se předchozí víkend: FBŠ Všestary – FBK 
Atlas Blansko 7:12 (4:3, 1:5, 2:4), Fedra V. 5, Ples-
ka 3, Matal 2, Pleska, Janík. Zvrat přinesla skvěle 
zahraná druhá třetina, v poslední hráči Atlasu již 
cenné vedení udrželi.
Další výsledky 11. kola: Hradec – Litomyšl 6:3, 
Žďár – Orlicko 7:11, Vysoké Mýto – Hornets 5:7, 
Třebíč B – Všestary 5:9, Mohelnice – Letohrad 5:3.

Bohumil Hlaváček

Fotbal: Blansko vyhrálo 
Memoriál Dana Němce

 Již počtyřiadvacáté se v blanenské hale na Údolní uskutečnil turnaj v sálové kopané s názvem  
Memoriál Dana Němce. Na počest svého tragicky zemřelého syna ho pořádá rodina Němcova ve 
spolupráci s FK Blansko. Jeho vítězem se letos stali fotbalisté pořádajícího oddílu, když ve fi nále 
zdolali rivaly ze sousedního Ráječka.

 Turnaj se konal po roční pauze způsobené covi-
dem. Byl původně vypsán pro deset týmů. Pro po-
řadatele vyvstaly problémy dva dny před zahájením. 
Nejprve se omluvili obhájci trofeje ze Startu Brno. Jak 
vysvětlil Martin Sedlo, ještě nedávno jeden z klíčo-
vých blanenských hráčů, který momentálně v klubu 
působí a tým na turnaj dával dohromady, většina 
jeho spoluhráčů onemocněla covidem. Pořadatelům 
se podařilo zajistit náhradu v celku Ráječka, když 
se ale najednou omluvili partneři z polské Legnice a 
téměř vzápětí tým z Drnovic, bylo třeba operativně 
překopat systém turnaje jen pro osm týmů. 
 Jak se později ukázalo, na kvalitě turnaje to 
neubralo, naopak. Průběh měl perfektní spád s 
přesným dodržováním časového rozpisu, všichni 
účastníci odjížděli spokojeni. „Velký dík patří členům 
bezchybně fungujícího týmu organizátorů, všem 
mužstvům, rozhodčím a také personálu Hospůdky 
Na hřišti, která všem připravila kvalitní výborný oběd,“ 
pokyvoval hlavou spokojený hospodář akce Břetislav 
Strážnický.
 Ze čtyřčlenných skupin postupovaly přímo do 
semifi nále týmy vítězů skupin, což byli hráči Blanska 
a Ráječka. Ti se nakonec potkali ve fi nále, které 
ovládli fotbalisté pořádajícího oddílu. Na slavnost-
ním vyhlášení byli kromě týmů dekorováni i držitelé 
individuálních ocenění. Nejlepším brankářem byl 
vyhlášen Jan Matuška z Rudice, nejlepším hráčem 
kunštátský Marek Štencl. Se šesti brankami získal 
trofej nejlepšího střelce Radim Ševčík z FK Blansko. 

Výsledky, skupina A: Blansko – Rájec 2:2, Ševčík 
2 – Pšikal, Bednář. Rudice – Bystrc 1:1, Zouhar 
– Nahodil. Rudice – Blansko 0:2, Chyla, Smrčka. 
Rájec – Bystrc 2:1, Bednář, Španěl – Mosler. Rájec 
– Rudice 1:1, Skoupý – Nahodil. Bystrc – Blansko 
3:5, Hilšer, Nahodil, Mosler – Ševčík 2, Alexa, Feik, 
Mach. Skupina B: Ráječko – Vysočany 2:2, Lidmi-
la, Souček – Kadlec, Němec. Kuřim – Kunštát 0:1, 
Štencl. Kuřim – Ráječko 1:4, Morkus – Sedlák 2, 
Pořízek, vlastní. Kunštát – Vysočany 5:2, Sehnal 2, 
Staněk, Novotný, Štencl – Crhonek 2. Kunštát – Rá-
ječko 0:1, Pořízek. Vysočany – Kuřim 1:6. Sychra – 
Morkus, Šťastný 2, Motyčka, Pitel. Čtvrtfi nále: Rájec 
– Kuřim 2:2, na pen. Rájec, Pšikal, Bárta – Šťastný, 
Lošťák. Kunštát – Rudice 2:1, Štencl, Videman - Ma-
tuška. Semifi nále: Ráječko – Rájec 2:1, Hanousek, 
Sedlák – vlastní. Blansko – Kunštát 2:0, Ševčík 2. O 
3.-4. místo: Rájec – Kunštát 1:4. Nezval – Novotný 

Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

2, Gracias, Sehnal. Finále: Blansko – Ráječko 3:1, 
Alexa, Chyla, Kroutil – Pořízek.  

Bohumil Hlaváček

Kanonýr Radim Ševčík
 Nejlepším střelcem na letošním Memoriálu 
Dana Němce byl se šesti brankami Radim Ševčík 
z celku FK Blansko. 

 Jsi blanenský odchovanec, který ale nyní na 
podzim působil v krajském přeboru v Bohunicích. 
Znamená tvoje turnajové angažmá v týmu Petra 
Vašíčka návrat do mateřského klubu?
 Byl jsem trenérem osloven, ať si jdu s nimi zatré-
novat. Řekl jsem si, proč ne. Zatím se mi zde líbí. 
Uvidíme, jak se to všechno vyvine.

 Máš tedy chuť 
se vrátit?
 Třetí liga je 
lákavá, ale já 
si ještě musím 
promyslet, jak 
to vlastně do 
budoucna chci. 
Jsme s vedením 
klubu domluveni, 
že bude záležet 
na jednání s Bo-
hunicemi.

 Strach z o dvě 
třídy vyšší sou-
těže nemáš? 
 Ani ne, mys-
lím, že jsem na 
tréninku na tom 
stejně jako kluci 
tady. Podle mne 
se jim vyrovnám. 
Ale zatím je to 
pořád pro mne 
hodně narychlo, 
jak jsem již řekl, 
musím si to roz-
myslet.

-boh-

Blansko – Jihlava 5:3   Foto Josef KratochvílBlansko – Jihlava 5:3   Foto Josef Kratochvíl

1. Hornets 11 7 2 2 105:66 25

2. Mohelnice 11 8 1 2 77:66 25

3. Letohrad 10 6 2 2 64:53 22

4. Jihlava 11 6 1 4 67:56 19

5. Hradec 11 6 0 5 90:65 18

6. V. Mýto 10 6 0 4 105:88 18

7. Blansko 11 6 0 5 76:75 18

8. Orlicko 11 5 0 6 88:90 15

9. Litomyšl 11 4 1 6 67:64 13

10. Všestary 11 3 2 6 80:96 12

11. Žďár n/S. 11 3 0 8 64:87 9

12. Třebíč B 11 0 1 10 43:120 1

 Plavci se v současnosti z důvodu uzavření blanenského bazénu připravují střídavě v bazénech v 
Boskovicích a Kuřimi. Přes tyto náročné tréninkové podmínky se Blanenským daří nad očekávání 
výborně. 

 Od pátku do neděle hostila zrekonstruovaná 
pětadvacítka ve Zlíně sedmé kolo Českého 
poháru v plavání pod názvem Vánoční cena 
Zlína. Mezi plavci z pětapadesáti českých, 
slovenských a rumunských klubů se předsta-
vila i čtveřice blanenských plavců. Sestavu 
ve složení juniorská reprezentantka Anna 
Šťávová, Kateřina Demová, bývalý juniorský 
reprezentant Milan Kučera a Štěpán Pokorný 
přivedl do Zlína jejich trenér Miroslav Špaček. 
Z třídenního mítinku přivezli tři medailové 
posty. 
 Starší žákyně Anna Šťávová dosáhla díky 
výrazným osobním rekordům v rozplavbách i 
ve fi nále na stříbro v disciplíně dvě stě metrů 
prsa a na bronz na poloviční trati. Čas na dvou-
stovce je zároveň novým oddílovým rekordem. 
Právě výkony v prsových disciplínách ji letos 
posunuly do juniorské reprezentace ČR. Třetí 
medailové umístění si připsal junior Milan Ku-
čera na trati sto metrů motýlek. Na poloviční 
trati doplaval na nepopulárním čtvrtém místě. 
 Za zmínku stojí také výkony odchovance blanen-
ského plavání Radima Švarce, který od léta letošního 
roku obléká barvy Komety Brno. Ten ve Zlíně patřil k 
české plavecké špičce. Vybojoval dvě zlata na stovce 
a padesátce kraul a jedno stříbro bral za padesátku 
motýlek. Za největší úspěch lze považovat jeho 

výkon na padesátce kraul. Časem 22,63 vyrovnal 
devatenáct let starý rekord Vánoční ceny. Od roku 
2002 se nepodařilo tento čas překonat ani bývalému 
nejlepšímu českému sprinterovi a olympionikovi 
Martinu Vernerovi.

Věra Vencelová


