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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

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

na hotelu Olberg v Olomučanech

Rezervujte na tel: 734 440 088 
Více info na:  www.olberg.cz pečujeme o své hosty...

- restaurace 
- malý salonek (max 20 osob) 
- velký sál (max 60 osob) 
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Tak jsme se dočkali – „Vánoce jinak“ budou! Město přijalo moji hozenou rukavici a vyu-
žilo nabízený prostor celé strany, který jsem sliboval v minulém úvodníku. Hned na první 
pohled je patrné, že půjde o zcela nový, neotřelý a jedinečný advent, jaký naše město 
nepamatuje! O tom, že staronové vedení města vyjíždí z oněch „zarezlých kolejí“ tím 
správným kolečkem, není pochyb.

 Myslím, že ironie bylo dost v minulém úvodníku, 
tak dnes už vážně. Já sám se na advent v Blansku 
moc těším. Zajdu se podívat na kulturu, popít svařák 
a punč, a přestože stromek na náměstí jsme mívali 
už i hezčí, nepovažuji to za podstatné, protože tu 
správnou pohodu si uděláme i tak. 
 Na šesté straně tohoto vydání najdete kompletní 
přehled všeho, co se v době adventu v Blansku ode-
hraje. Čekají nás adventní soboty, a to jak na pódiu 
na náměstí, tak v zámku nebo v galerii. Po mém 
posledním úvodníku přibyla ještě Čertovská neděle 
s čerty z Lipůvky, zvonička u stromečku a kolotoč 
pro děti na náměstí. Málem bych zapomněl – ještě 
stánek s trdelníkem.
 Ne, nemyslím si, že je to málo. Já sám jsem rád 
za každou novinku; za každé, byť sebemenší, zpes-
tření adventu. Věřím, že zatímco rodiče zajdou na 
svařáček, děti ocení kolotoč i zvoničku. Konec konců 
i ten trdelník.

 Je tu však jedno velké ALE.

 Nejde se nepousmát nad tím, jak tyto novinky 
působí vedle článku paní místostarostky Dražilové v 
Monitoru č. 21. Vedle článku, jež byl plný ohromných 
plánů a neskrývané neskromnosti, dokonce s malým, 
ale podstatným, veřejným prosíkem o peníze blanen-
ských podnikatelů na konci. A výsledek? Jedna akce 
navíc, trdelník a kolotoč. 
 Nechci se stavět do role těch, kteří si stěžují za ka-

ždou cenu a vidí vše černě. To vůbec ne; ostatně, lidí 
s touto vlastností je plný Facebook a jsou mi bytostně 
protivní. Ale myslím si, že možná by bylo bývalo 
moudřejší napřed jednat, až teprve potom napsat 
pochvalu a plácat se po rameni. Vůbec nejlepší by 
bylo nechat posoudit blanenskou veřejnost, nakolik 
se podařilo advent oživit neplánovaným programem 
a atrakcemi navíc.
 Vadí mi ještě jedna věc. Advent v podání blanen-
ského KSMB byl připravený dávno předtím, než paní 
místostarostka v novinách odstartovala svoji kampaň 
za „Blanenské Vánoce jinak“. Proto je nanejvýš 
zarážející, jakým způsobem ve zmiňovaném článku 
bodla nůž do zad KSMB – příspěvkové organizaci 
zřizované městem. Ve stylu „Teď vám ukážu, jak se 
to dělá“, vlastně naznačila, co si o celém kulturním 
stánku Blanska myslí. Nebo to snad byl pokus o 
sólokapra? Těžko říct.
 Proč o tom píšu? Protože nedávno, na Vítání 
sv. Martina, mi došla jedna věc: Ať bude na KSMB 
sedět kdokoli, bude muset bojovat s nedostatkem 
fi nancí. Určitě by bylo možné nakoupit hezké stánky, 
objednat lepší program i větší pódium… Ale pokud 
na tohle všechno nejsou peníze, nedá se nic dělat. 
 Vlastně ano – dá! Ale jen pokud máte pozici jedno-
ho z nejvyšších zástupců města. Pak můžete napsat 
článek do novin, obejít pár fi rem, zajistit trdelník a 
kolotoč a udělat „Vánoce jinak“.

Martin Müller

Vánoce jinak. Opravdu.
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Freddieho sloupek
Komentář: O svobodě a naději

Nezabíjejte posly, 
prosím…

 Zase jsou za dveřmi Vánoce… Ve svém živo-
topise sice mají psáno úplně něco jiného, než jak 
je (v celém světě) vnímáme, ale to už není chyba 
těch svátků, ale spíš naší omezené a snad někdy 
pokřivené optiky.
Zatím ještě nenastal čas paniky leckteré hospo-
dyně, že není dostatečně uklizeno, domácnost 
zbavena pavučin a okna se nelesknou jak čerstvě 
zasklená, stejně jako se ještě nesmaží a nepeče 
a sklepníci zatím nehledají archivní vína, vhodná 
ke svátečnímu stolu… Ale…
…Moderní doba je plna vynalézavých triků… Pod-
prahově tak vnímáme Vánoce snad někdy od září, 
října… A je třeba se připravit… Na nákupy zásob, 
které pak stejně skončí kdovíkde ještě čas není, 
ale mnozí se již začínají ohlížet po dárku pro toho, 
onoho, či jiného… Nejen po obchodech, to se ví… 
Strejda Internet dokáže divy i v tomto směru, a tak 
můžeme vybírat a hodnotit a posuzovat a odmítat, 
prostě jak se nám chce a jak dlouho chceme…
A pak už jen po několikerém „kliknutí“ a s pohledem 
na platební kartu vnímáme, jak se objednávka 
zanoří do temna komunikační sítě, aby se záhy vy-
nořila jako potvrzující e-mailová nebo SMS zpráva 
o tom, že vytoužený kousek Vánoc je objednán, 
rezervován a na cestě k nám…
Vypadá to jednoduše… V tom shonu nevidíme 
nic jiného, než obrazovku počítače a to, co se 
bude dít za ní, to už nevnímáme… A proto, když 
něco objednáme později, nebo u obchodníka buď 
přetíženého či liknavého, začne nás, pokud se 
dodání protahuje, žrát červík nedočkavosti, pochyb 
i zlosti… Snad „TO“ dorazí včas a v pořádku… Proč 
to těm „břídilům“ tak dlouho trvá???
A v mezičase u „břídilů“ třeba na poště nebo v 

zásilkovně nebo jinde, mnozí „nebozí břídilové“ 
neví kam dřív skočit… Balíčků a balíků, pytlíčků a 
pytlů je tolik, že se není kudy prodrat snad ani na 
toaletu. Není snadné se v tom všem vyznat, ale 
nakonec se dílo podaří, kurýrní auto je připraveno, 
naloženo a může se vyrazit… Nejdřív se ale člověk 
za volantem musí poprat se stovkou SMS zpráv od 
nedočkavých zákazníků, s desítkami telefonátů, ve 
kterých zákazník požaduje mnohé… Od ponechání 
balíčku u souseda, až po doručení na jiné místo, 
než bylo určeno, případně žádající přesnou dobu 
příjezdu… Není to jednoduché ustát… Ten stres je 
každý den trochu větší, všechno zboží se zdaleka 
nepodaří doručit, není to v silách ani lidských, ani 
technických… Protivníkem je totiž čas a únava… 
Dokud jsem to nezažil na vlastní kůži, neměl jsem 
potuchy, jak těžké doručovat je… Snažíte se lidem 
vyjít vstříc, ale každému se zavděčit nelze… Váš 
nadřízený z centrály, který si dost možná v pracovní 
době objednává nějaký dárek, zatímco vy nemáte 
čas ani na oběd, je spokojený a žije v představě, 
že jste jako doručovatel objevili pevný bod, díky 
kterému můžete pohnout vesmírem a pozastavit 
čas… Ale tak to není… Takže se marně někteří 
snaží naplnit sny zákazníků a doručit jim jejich balí-
ček… I když v těch nejvytíženějších dnech máte na 
doručení jednoho dárečku něco kolem tří minut… 
Bez toho, abyste počítali potíže s parkováním a 
popojížděním po městě, plném aut…
I tak se snaží tito poslíci dobrých Vánočních zpráv 
o to, aby popřáli krásný den, hezké svátky a splnili 
vám vaše přání…
Nebuďte na ně zlí… Snaží se, jak to jen jde… 
Nezapomeňte jim odpovědět na pozdrav a po-
děkovat… Alespoň to málo si zaslouží… Nejen 
o svátcích… 

 Hezký den…
Freddie (freddiemail@email.cz)

 Novináři se na Václavském náměstí 17.listopadu 2022 v Praze ptali náhodných účastníků 
oslavné akce v anketě mimo jiné na to, čeho si cení na svobodě a demokracii. Dostávalo se jim 
odpovědí všelijakých, ale nejčastěji tázaní zdůrazňovali svobodu cestování a pohybu obecně, 
možnost volby studia, někteří odpovídali, že si „mohou číst co chtějí“, někteří zdůrazňovali 
svobodu podnikání a tak podobně.

 Myslím, že správná a vážně míněná odpověď 
by ale měla znít poněkud jinak. Svoboda je pře-
devším odpovědnost. Odpovědnost za sebe, za 
své blízké a v širším pojetí odpovědnost za stát. 
Vedle toho ruku v ruce s nabytou svobodou by 
měl každý občan ctít úctu k právu.
 Při poslední živelné katastrofě, která se ode-
hrála na našem území, tedy při poničení několika 
moravských vesnic tornádem v červnu 2021 se 
projevila obrovská schopnost projevit soucit a 
pomoc postiženým. Ostatně, stává se to v podob-
ných případech pravidelně a v těch chvílích, kdy 
se na obrazovkách objevují naskakující statisíce 
a miliony korun od nezištně pomáhajících dárců, 
jsem hrdý, že jsem Čech. Stejná situace nastala 
v únoru 2022 po napadení Ukrajiny. Český národ 
– jindy rozhádaný a nejednotný – krátce projevil 
pomoc napadené zemi a jejím obyvatelům, sta-
tečně se bránícím, téměř „jako jeden muž“.
 Ostatní aspekty nabyté svobody, tedy úcta k 
právu a právnímu státu a odpovědnost z osobní 
svobody jednotlivce vyplývající, už tak pozitivním 
hodnocením českého národa býti nemohou. A 
není divu. Přesto, že od zlomového roku 1989 
uplynulo už více jak 33 let, stále ještě nemáme 
v sobě, tedy většina z nás, řádné názory na tato 
témata správně zakořeněné. Duševní devastace 
našich povah komunistickým režimem je mnohem 
hlubší, než se zdálo. Komunismus, jak většina 
čtenářů jistě dobře pamatuje, v poslední etapě 
svého panování v Československu po roce 1968 
zlikvidoval (resp. dokončil předtím proběhnuvší 
likvidace započaté nacisty) drtivou většinu té nej-
lepší vrstvy národa, z níž zůstali pouze jednotlivci. 
Komunismus tuto metodu praktikoval odjakživa, v 
různých dobách teklo více nebo méně krve a byly 
doby, a tou byla ta poslední dvojdekáda u nás, kdy 
potoky krve byly nahrazeny různou měrou ohnutí 
zad a zlomení charakterů. Byli jsme v tom všichni, 
ti starší po většinu aktivní doby svého života a 
pochopitelně v tomto duchu vychovávali svoje děti 
a vnoučata, a my mladší byli často těmi dětmi či 
vnoučaty, kteří toto chování rodičů dostávali do 
vínku od narození. Takže jsme „to měli v krvi“ – až 
na malé výjimky – všichni.
 Převratem v listopadu se nijak nezměnili ani 
lidé, ani jejich (naše) duše. Jaké kdo měl zvyky, 
názory a duševní (i duchovní) vybavení, s tím 
vstoupil do éry nabyté svobody. Logickým a 
přirozeným jednáním každého člověka je mít se 
dobře. Za komunistů se tato ideologie odehrávala 
metodami vzájemného okrádání, podplácení, po-
mlouvání a udávání, v duchu hesel „kdo nekrade, 
okrádá rodinu“, a pod pláštíkem rozpolcenosti 
(doma se říkalo něco jiného než na veřejnosti). 
Těmito vlastnostmi vybavení jsme se rozmáchli 
v situaci, kdy odpadl nepřítel (komunisté), kdy 
nastala svoboda slova a podnikání. Jenže poho-
dlnější bylo pouze bezezbytku využívat nabytých 
práv a naroubovat je na naše dosavadní zvyky. 
To, co mají jako přirozené v sobě občané zemí 
na západ od našich hranic za desítky let života v 
demokratických poměrech, to nám zcela chybělo. 
A nás to nikdo nenaučil ani nás v tom nepřeškolil. 
Sem tam někdo z politiků upozorňoval (Václav 
Havel poměrně často, občas Václav Klaus a jiní), 
že nelze svobodu chápat pouze jako boj za vlastní 
práva, ale také i jako starost o sebe (Klaus) a o 
druhé a celou naši zemi (Havel), ale to registroval 
jen málokdo, a ještě méně lidí se tím řídilo.
 Není tedy divu, že se naše společnost do-
stala až tam, kde nyní je. Rozložená, brblající, 
nespokojená. Většinově – a dnes hlavně na ná-
rodoveckých demonstracích – vyznívá obrovská 
nespokojenost a co hlavně: je hledání viníků a 
touha po jejich potrestání. Ono je to velice snad-
né. Vzít českou vlajku, zahalit se do ní, shluknout 
se s podobně zahalenými do jednoho davu a 
poslouchat šikovné manipulátory, kteří moc dobře 
vědí, jaké složení svých příznivců pod pódiem 
mají a moc dobře vědí, čím podnítit a eskalovat 
jejich emoce. A hledat viníka je snadné. Viníkem 
je vždy vláda (Fiala), Evropská unie, USA, nad-
národní korporace, kdyby žil Karel Gott, dodal 
by že ilumináti, rasisté nezapomenou na Židy a 
židovská společenstva, a pochopitelně v nepo-
slední řadě jsou viníky migranti všeho druhu, dnes 
nejmódnější Ukrajinci. A takto nalezeného viníka 
je třeba okamžitě zbavit moci (demise, demise) 
nebo zavřít anebo rovnou zastřelit. Nikdy jsem 
však nezaznamenal, že by někdo na pódiu nebo 
pod ním řekl: ale já jsem asi taky viník! Já jsem u 
voleb špatně volil! Nebo jsem vůbec nevolil! Nebo 
že by řekl: jak nemá být ten stát zadlužený, když 
já sám nepracuji (protože se mi nechce), pouze 
pobírám dávky! Nebo že by řekl: je to taky moje 
vina, nasekal jsem dluhy a nemám je čím zaplatit!
 Já vím, spousta lidí je v problematické situaci 
nezaviněně. Ale je třeba si na rovinu říct, že 

strašlivé množství nás je viníkem či spoluviníkem 
stávající situace a že každý svým dílem více 
nebo méně přispívá k neutěšenému stavu naší 
země. Jeden parazituje na systému, pracuje na 
černo a pobírá dávky, jiný neplatí svoje dluhy, 
další neplatí daně, a ještě další zneužívá právní 
systém ke svému obohacení a jeden nejbohatší 
si dokonce téměř zprivatizoval celou zemi. Každý 
se toho účastníme. Někdo tím, že to aktivně dělá, 
jiný tím, že to kryje, a ještě jiný tím, že prostě jen 
nekoná, jak by měl (tichý demokrat). Návyky, 
nabyté z totalitní doby, jsou prostě v nás a my se 
jich nedokážeme zbavit. 
 Nedávno jsem o tom přemýšlel a počítal jsem 
si, jakou dobu tento „postupný přerod povah“ 
může trvat. A udělal jsem si zjednodušený výpo-
čet. Lidský život trvá dejme tomu 80 let. Rozděl-
me ho na 4 díly odpovídajícím každé generaci, 
tj na dvacetileté úseky. Bylo nás (Slováky pro 
tento případ nepočítám) 10,5 milionů Čechů, 
kteří jsme vstoupili po listopadu 89´ do nabyté 
svobody. Řekněme, že dnes z původních 10,5 
mil žije pouze 7 milionů lidí, ostatní již zemřeli 
a místo nich jsou děti, narozené až v době de-
mokratické. Dále předpokládejme, že nejmladší 
generace předlistopadová nebyla komunistickým 
pokřivením zasažena tak moc a že se navíc po 
listopadu částečně „samoočistila“ (vzděláním, 
zkušenostmi ze světa). Zbývá 5 milionů lidí, 
tedy polovina národa, kteří jsou dodnes aktivní 
občané vychovaní v totalitním Československu 
(polovina z nich je stále v produktivním věku a 
druhá polovina jsou důchodci). Porovnáme-li 
zde uvedená čísla s tím, jak dnes lidé například 
volí, či jak si občanská společnost stojí v různých 
společenských tématech, které jsou předmětem 
výzkumu veřejného mínění, je zvláštní, jak právě 
tomuto výpočtu odpovídá rozpolcenost země. A 
jak dlouho to bude trvat? Podle mého předpo-
kladu jsme někde před koncem první poloviny 
(měřeno dobou života člověka). Pravda – té 
horší poloviny, ale naštěstí asi už na jejím konci. 
Takže tato dekáda, kterou jsme před dvěma roky 
započali, by mohla být ta poslední, která bude 
ještě masivně ovlivněna námi, kteří jsme dědičně 
poznamenaní bolševikem.
 A světové události nám to vůbec neulehčují. 
Nejprve COVID, pak infl ace a všechno násle-
dující. Naděje a pozitiva doby aby člověk hledal 
drobnohledem. Naštěstí ale přece jen nějaká 
jsou. Není jich moc, ale jsou. A jedno z nich vní-
mám obzvláště s velkou nadějí. Tím pozitivem 
chápu znovurodící se skupinu respektovaných 
žurnalistů. Po likvidaci médií, kterou způsobil v 
roce 2013 Andrej Babiš, se někteří charakterní 
novináři přece jen nenechali zašlapat do země 
a uchytili se ve zbytcích nezávislých médií a 
vzniklo i mnoho médií nových. A ty v následují-
cích letech jako fénix povstaly z popela mediální 
destrukcese a dnes obsazují na informačním 
trhu stále významnější místo. A jsou stále víc 
slyšet. Redakce Seznam zpráv, REFLEX, Fórum, 
Reportér, Deník N, Neovlivní a řada dalších jsou 
již dnes opět zdroji věrohodných informací a 
dělají tu správnou a poctivou novinařinu. Jména 
jako Bastlová, Bartoníček, Čásenský, Dobrovský 
Dolejší, Fridrichová, Kmenta, Kubík, Michopulos, 
Mitrofanov, Moravec, Pečinka, Steigerwald, Slon-
ková, Šafr, Šídlo, Veselovský, Wollner, Železný 
a desítky dalších jsou už zase dnes právem na 
výsluní té nejlepší české žurnalistiky. Mnozí činí 
mravenčí novinářkou práci nejen v redakcích, 
ale přímo v kontaktu s lidmi (Podcasty Paměti 
národa, Kecy a politika, Ptám se já a mnoho 
dalších). Média se opět po deseti letech stávají 
velmocí. A je strašně potřeba. Vždycky jsem si 
myslel, že moderní doba vystačí s internetem, a 
že tam si každý najde to, co potřebuje. Realita 
mi ukázala, jak hluboce jsem se mýlil. Množství 
a dostupnost informací nestačí. K tomu je nutná 
práce novináře, aby je uspořádal, aby informace 
sháněl, aby politiky dotazoval, konfrontoval je s 
fakty, aby zveřejňoval i to, co mělo zůstat skry-
té. Jednoduše – aby novináři nacházeli a říkali 
pravdu. Novináři musejí být zase silnou sedmou 
velmocí. Tohle je ona naděje.
 Jak to dopadá, když jsou novináři vytlačení a 
nefungují, to jsme viděli v minulé dekádě u nás, 
vidíme to stále například v Rusku, ale i třeba 
v Maďarsku.  A jak to vypadá, když informace 
ovládají manipulátoři a dezinformátoři, to bohužel 
vidíme stále kolem sebe.
 Dodávám, že mezi kategorii novinářů-profesi-
onálů s velkým „P“ považuji i vydavatele tohoto 
listu.
 Křest ohněm absolvují svobodná média v 
polovině ledna u prezidentské volby. A také – a 
hlavně - my voliči. Ale o tom příště.

-mn-

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

 Před dvěma lety koncem listopadu jela covidová 
opatření na plné obrátky. Společně s Honzou, Pe-
trem a Radkem z restaurace Pizzazz jsme se bavili 
na téma koronavirus a lidé, kteří to odnesli nejvíc. 
Shodli jsme se na tom, že u nás v Blansku to byli 
bezesporu senioři, kteří byli nuceni kvůli přítomnosti 
viru zůstat několik týdnů v naprosté izolaci. A tak 
jsme přemýšleli, jak právě těmto lidem zpříjemnit 
Vánoce. Došli jsme k závěru, že podobně možná 
uvažují i ostatní lidé, které bychom mohli do akce 
zapojit a dát tak každému možnost udělat dobrý 
skutek. A tak jsme uspořádali akci Daruj radost 
seniorům.
 Prostřednictvím vedoucí oddělení sociálních 
služeb v Blansku Ivety Čípkové jsme oslovili klienty 
domova na Písečné, aby napsali, co si přejí. Přání 
byla tak skromná, až nám skoro vyrazila dech. 
Knížka, ovoce, aviváž, vánoční hvězda, svíčka… 
 Postavili jsme před restaurací stromeček a pod 
něj nechali vyrobit speciální stojan, na který jsme 
pověsili jednotlivá přání. Následně jsme akci rozšířili 
mezi lidi a pozvali je ke stromku. Říkali jsme si, že 
dárky, které nikdo nekoupí, seženeme sami. 
 To, co se stalo vzápětí, však nikdo z nás neče-
kal…
 Lidé začali na naši výzvu reagovat a hned první 
den všechna přání rozebrali. Neskutečné! Rozhodli 
jsme se proto obdarovat i ostatní klienty domova 
balíčkem kosmetiky, vitamínů či ovoce a udělali další 
kartičky. A vy jste chodili, brali si přání a do pizzerie 

nosili občas neskutečně štědré dary. Bylo jich tolik, 
že jsme akci rozšířili a obdarovali také domov na 
ul. 9. května.
 Byli jsme šťastní. Podařilo se nám společně s 
vámi uspořádat smysluplnou akci, ve které hrála 
hlavní roli solidarita, empatie a ohromná chuť obča-
nů Blanska udělat radost těm, kteří si jí v posledních 
měsících užili jen velice málo.
 A loni jsme celou akci zopakovali se stejným 
úspěchem, se slzami dojetí a ohromnou radostí ve 
tvářích blanenských seniorů.
 I letos bychom rádi obdarovali blanenské seniory 
a věříme, že se opět zúčastníte. Princip je stejný 
jako v předchozích dvou letech. Lístečky s přáníčky 
najdete pod vánočním stromečkem před restaurací 
Pizzazz od 1. prosince, můžete sem přijít, přání 
si vzít, dárek následně koupit, zabalit a přinést jej 
zpátky do restaurace společně s věnováním. Pokud 
se rozhodnete přispět raději fi nanční částkou, bude 
uvnitř restaurace připravena kasička. Poslední dary 
je možné přinést skutečně 21. prosince, později už 
nebude možné vaše dary předat. 

 Myslím si, že Vánoce nejsou jen o ohromných 
darech a hojnosti v jídle a pití, ale také o tom nezišt-
ně udělat radost lidem, kteří sice o žádnou pomoc 
neprosí, ale i malá drobnost jim může vyvolat úsměv 
na rtech a vlít trochu naděje do dalších dnů. Darujte 
radost seniorům i vy.

Martin Müller

Daruj radost seniorům:
Další ročník charitativní akce

DARUJ RADOST
SENIORŮM

1.12. - 2 .12. 202
restaurace PIZZAZZ
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Na kávě se Zdeňkem Špíškem 
Učí v Olomouci na vysoké škole na katedře chemické biologie, sází stromy v rámci projektu Stromy pro 
Moravský kras, stará se o ně, zkoumá genetiku jeřábu oskeruše, vzdělává horské průvodce, cestuje, 
spolupořádá festival Rajbas, podílí se na výzkumu kruhatky Matthioli… Mám dojem, že kdybychom měli 
vyjmenovat, co všechno Zdeněk Špíšek stíhá, seděli bychom na kávě do půlnoci a mohl by z toho být 
rozhovor na pokračování. Sešli jsme se v kinokavárně, tedy s jeřábem oskeruší, kterou se dlouhodobě 
zaobírá, na dohled. 

 Snažíte se o návrat ovocných stromů do krajiny… 
 Ovocné dřeviny ve veřejném prostoru jsou vnímány 
takovým dvojím metrem. Kolemjdoucími jsou vnímány 
pozitivně, jelikož si mohou utrhnout jablko nebo třešeň, 
dále ovšem zazní komentáře, že děti ze stromů olámou 
větve. Ve Skandinávii jsou ovocné stromy často součástí 
veřejných parků. Lidé si chtějí upéct štrúdl, tak si natrhají 
pár jablek. V dnešní době je však u nás ve veřejném 
prosotru ovoce vnímáno spíš jako odpad. Lidé jsou 
naštvaní, že jim spadne shnilá třešeň na auto a zašpiní 
je. 

 Je podle vás v Blansku ovocných stromů dosta-
tek? 
 Rozhodně jich je tady málo a myslím si, že jsou 
veřejná místa, která by si to zasloužila. Například re-
kreační oblast Palava – dovedu si to představit – horké 
léto, zrající třešně, koupající se děti… Jde to k sobě. 
Obecně je tady bohužel větší strach z ovocného odpadu 
a polámaných větví. Ale ty děti se musí taky naučit, že 
ovoce neroste v supermarketu. 
 S dobrovolníky sázíme v rámci sdružení Horizont 
stromy do veřejného prostoru podél cest. Je to založeno 
na tom, že k tomu vždy vyzveme lidi, kteří bydlí přímo v 
daném místě, aby ke stromům pak měli nějaký osobní 
vztah. Takže když se mnou vysadí nějakou alej, trochu 
spoléhám na to, že když bude mít strom ulomenou větev 
nebo přiškrcený úvaz, jsou schopni se o něj postarat, 
protože není v mých silách na všechny aleje neustále 
dohlížet. Letos jsme vysadili zhruba devět set stromů. 
Za posledních pět let se nám podařilo do krajiny vysadit 
dva a půl tisíce stromů a asi 8000 stromů do lesa. 

 Není to tak, že bychom ty stromy jen sázeli, 
ale také se o ně dál staráme. Řešíme jejich, 
závlivku, řez, náhrady, povolování úvazů a 
podobné záležitosti. Je to dlouhodobá práce 
a snažíme se aktivovat dobrovolníky na ves-
nicích. Pořádáme i workshopy. V předjarním 
období prořezáváme větve a lidé se mohou na-
učit, jak se dá tvarovat ovocný strom. Tvarování 
koruny je u mladých jedinců důležité, protože 
jim tím dáváme dvě věci: jednak dlouhověkost, 
jelikož když je koruna dobře založená, stromy 
se nerozlomí a vydrží, a jednak jim dáváme 
do vínku kvalitní násadu ovoce – sluníčko se 
dostane k ovoci ze všech stran a vy budete 
sklízet krásná jablíčka z celého stromu, ne jen 
z osluněných větví. 

 Kde berete stromy k výsadbě? 
 To je složitější. Třeba oskeruše nikdo ne-
roubuje, s tím jsem začal já. Dnes máme z 
Bílých Karpat, Moravského krasu a Českého 
středohoří asi třicet kultivarů, které osadíme 
do krajiny. Takže ty oskeruše a některé méně 
známé dřeviny dělám já, jinak velké množství 
vozím z Bílých Karpat z ovocných školek, pro 
některé jezdím až na Slovensko. Případně z 

Crhova u Olešnice, kde mají krásné jabloně, protože 
o ně vzorně pečují. Není to tedy o tom, že bych šel do 
prvního marketu, vybral ovocné stromy a zasadil do 
krajiny. Tyto stromy musí mít určité parametry, aby v 
krajině vydržely a dokázaly dlouhodobě nést ovoce. Aby 
péče o ně nebyla náročnější, než je třeba. Takže jsou to 
většinou stromy, které jsou na tzv. semenné podnoži. To 
znamená, že ze semínka se vypěstuje celý strom, který 
se pak naroubuje. Takový strom má hluboké kořeny a 
dokáže přežít i velká sucha, jaká některé roky bývají. 

 Kde hledáte peníze na zakoupení stromů? 
 To je také složitější věc. Je to často ve spolupráci 
Agentury ochrany přírody, dále píšeme granty do růz-
ných neziskových organizací. Většinou je hrazen jen 
materiál, takže ostatní záležitosti, jako doprava apod., 
to jde z naší kapsy. Občas získáme od někoho nějaký 
dar nebo příspěvek za workshop. Každé výsadbě stro-
mu předchází mnoho práce. Musíme získat povolení 
majitele pozemku, napsat projekt včetně projektové do-
kumentace k výsadbě, musíme splnit podmínky Správy 
a údržby silnic, vše projednáváme s CHKO Moravský 
kras a ještě se zemědělci. Je nás asi pět nebo šest lidí, 
kteří všechny tyto věci chystáme, včetně koordinace 
dobrovolníků, kteří s námi sází stromy.  
 Sázíte ovocné stromy u silnic. Neříkalo se dřív, že od 
silnic je ovoce plné škodlivých látek z výfukových plynů? 
 V minulosti, kdy jezdila auta na olovnatý benzín, tak 
se skutečně ty imise z automobilů do ovoce dostávaly. 
V současné době už jsou kadmiové katalyzátory, které 
škodliviny minimalizují. 
 Není to tak jednoznačné, ale odpovím vám otázkou. 

Které jablko si dáte raději – to od silnice, na které možná 
mají vliv nějaké zplodiny, nebo jablko ze supermarketu, 
které prošlo několika postřiky? Jablko z Itálie zažilo deset 
až čtrnáct postřiků, jablko od nás tři až šest.  
 Posledních pět let se také staráme o habrůvecký 
Tyršův sad, což je největší ovocný sad v Moravském 
krasu. Na třech a půl hektarech je tam přes pět set 
ovocných stromů. Sad je takovou ukázkou ovocnářství 
druhé poloviny 20. století, nachází se v něm mnoho 
starých odrůd a je to pěkné místo, o němž málokdo 
ví. Letos jsme nechali vytvořit naučnou ceduli, kterou 
jsme představili veřejnosti na festivalu Rajbas. Bude 
umístěna na okraji sadu a návštěvník se dozví něco o 
historii sadu i o místních stromech. Cedule je doplněna 
kresbami mé maminky, díky nimž mohou lidé poznat 
různé odrůdy jabloně či jeřábu oskeruše. Pamatujeme 
i na nejmenší – zabaví je různé doplňovačky, které jsou 
součástí tohoto informačního stanoviště. 

 Může si člověk na svém pozemku zasadit jakýkoliv 
strom? 
 Dle zákona můžete zasadit strom na svém pozemku 
tři metry od sousedovy hranice. Keře můžete sázet 
blíž. V každém případě je při výsadbě dbát na to, aby 
se strom vysadil v ideálním období. To je právě v říjnu, 
listopadu, kdy se strom připravuje na zimu. Na jaře je 
to také možné, ale je to náročnější na péči – musí se 
pravidelně zalévat. Je to náročnější fi nančně i časově. 
Dále je vhodné poradit se s někým, jaké stromy se do 
dané oblasti hodí. 

 Pracujete i s veřejností ve městě… 
 Ve spolupráci s městskou knihovnou jsme letos pořá-
dali dvě komentované prohlídky městskou zelení a bavili 
se mimo jiné o její funkci. Při jedné jsme prošli centrum 
města a týden před Dušičkami jsme se sešli na hřbitově, 
kde lidé většinou chodí s hlavou skloněnou, ale společně 
s účastníky setkání jsme pozvedli zraky do korun stromů, 
ukázali jsme si některé úžasné borovice, které dosahují 
přes třicet metrů, a další zajímavé dřeviny. Narazili jsme 
také na tis červený, který měl zrovna krásné červené 
míšky. A musíte uznat – kde jinde ochutnat jedovatou 
dřevinu, než na hřbitově :-) Tato rostlina je celá jedovatá, 
ale míšky jsou sladké a jedlé. Semínko je jedovaté. 

 Čím se zabýváte na katedře chemické biologie? 
 Kromě výuky studentů pracuji na výzkumu hnojiv z 
fytohormonů. To jsou látky, které dokážou stimulovat 
tělo – ať už člověka, nebo rostliny. Stačí velmi malá kon-
centrace. Vymýšlíme tzv. chytrá hnojiva, která například 
pomáhají rostlinám vyrovnat se s výkyvy počasí. Na jaře 
zemědělec vyseje nějakou plodinu. Osivo ošetřené na-
ším přípravkem daleko lépe zakoření a nežene rostlinu 
tolik nahoru. Náš přípravek zajistí hlubokou kořenovou 
soustavu plodiny, takže když pak přijde suché období, 
dokáže si rostlina vytáhnout vlhkost z větší hloubky. Tato 
hnojiva díky malé koncentraci nepředstavují pro krajinu 
zas tak velkou zátěž a často jsou i trochu ekologičtější, 
než komerčně dostupná hnojiva. Řada těchto látek 
se už dostává i na náš trh.  Také se věnujeme třeba 
šlechtění – vyšlechtili jsme speciální druh ostropestřce, 
v současné době šlechtíme mák. 

 Jste známý svým zapálením pro strom jeřáb 
oskeruše. Kdy jste se začal o oskeruši zajímat? 
 Tak trošku mě pronásleduje prakticky celým mým ži-
votem od dospívání. Bylo mi asi kolem patnácti, šestnácti 
let, jel jsem s dědem do Komně, zastavili jsme někde 
v polích a děda říkal: Tamto je oskeruše. S tátou jsme 
nevěděli, co to je, přišli jsme ke stromu a zjistili jsme, že 
je to obyčejná planá hruška. Pak jsem začal hledat, co 

je to oskeruše, a nějak mě to vzalo. Napsal jsem na to i 
SOČku (soutěžní práce v rámci středoškolské odborné 
činnosti, pozn. red.), dostal jsem se i do národního kola. 
Pak jsem na toto téma napsal i doktorskou práci. S 
kolegou jsme na toto téma před pár lety napsali knížku, 
která seznamuje člověka s oskeruší. Člověk tuto rostlinu 
totiž kultivuje již přes dva tisíce let. Teď je v tisku druhá 
monografi e, která je už i v angličtině a čtyřicet kusů míří 
do USA do botanických zahrad apod. 
 Zabývám se molekulární biologií, kdy řeším genetiku 
jeřábu oskeruše. Je to taková zajímavá dřevina. Nikdy 
nebude tak populární, jako jabloň nebo hrušeň, ale je 
něčím specifi cká a hlavně je dlouhověká. Je to největší 
strom v Evropě. Má obvod třeba čtyři a půl metru a stále 
plodí. Sklidí se z něj tuna ovoce. Troufám si říct, že jiná 
dřevina v Evropě, kromě olivovníku, tohle nedovede. 

 Kde v Blansku najdeme oskeruši? 
 Na veřejném prostoru je to hned vedle kina, mezi 
dvěma nedávno zasazenými lípami. Kdybychom se tady 
za tři sta let setkali, tak ty dvě lípy možná budou stát ve 
stínu oskeruše :-) Případně budou nastejno. 

 Na kontě máte podíl na scénáři a odborné konzul-
tace ke dvěma dokumentárním snímkům – Krkonoše 
a Jizerské hory, příběh jedinečné krajiny. Co chys-
táte nyní? 
 Loni mě kamarád přemluvil, abychom se pustili do 
natáčení fi lmu o Moravském krasu. Zatím máme dva 
pracovní názvy – Příběhy Moravského krasu a Tajemství 
vody. Půjde o celovečerní dokumentární fi lm. Od roku 
1942, kdy byl uveden Absolonův fi lm Tajemství Macochy, 
nebyl natočen žádný celovečerní dokumentární fi lm, 
který by se věnoval Moravskému krasu. Bude to trvat 
dva nebo tři roky. Natáčení v jeskyních je daleko horší, 
než jsme čekali. 

 Zabýváte se též výzkumem na dně Macochy. O 
co konkrétně jde? 
 O kruhatku Matthioliho. Je to rostlina z čeledi prvosen-
kovitých, která je u nás pozůstatkem doby ledové. Jde o 
glaciální relikt. Když totiž začala doba ledová, ledovce se 
začaly šířit ze Skandinávie a z Alp. Kytky z těch oblastí se 
snažily zachránit a postupovaly do teplejších krajin, kde 
by přežily. Kruhatka tedy doputovala k nám a usadila se 
v Macoše. Když ledovce ustoupily, rostliny se buď vrátily 
do místa původu, nebo vyhynuly. Ale na dně Macochy je 
tak neuvěřitelně chladné, poměrně konstantní klima, kde 
jako na jediném místě České republiky přežila kruhatka 
Matthioli. U nás na fakultě se snažíme zjistit genetickou 
variabilitu populace na dně Macochy. 

 Jak to zjišťujete? 
 Odebrali jsme vzorky kruhatky, vyizolovali jsme z ní 
DNA, a jelikož tento soubor DNA je poměrně složitý, 
odeslali jsme jej do Austrálie na vyhodnocení. Čekáme 
na výsledky, na základě nichž budeme schopni říct, jak 
na tom kruhatka je. V Macoše totiž dochází k jejímu 
úbytku – v devadesátých letech bylo na stěně propasti 
zhruba sto dvacet trsů a teď je jich tam asi šedesát. Je 
to zřejmě spojeno i s tím, že Macocha je v současné 
době sušší, než bývala dřív. A při výzkumu DNA jde 
o to, že buď zjistíme, že je to lokální endemit, který se 
díky dlouhodobé izolaci u nás vyvinul v samostatný 
poddruh, a pak je potřeba nastavit nějaký management 
a řešit jeho zvláštní ochranu, anebo zjistíme, že jde o tu 
stejnou kytku, která roste v Alpách, kam se po skončení 
doby ledové vrátila. Chceme zjistit, jak moc unikátní tato 
rostlina je. 

Marie Kalová



2. prosince 20224
Ce

st
ov

án
í

Vietnam: Na sever (2. část)
V dalším díle cestopisu ve Vietnamu, kde jsme byli na podzim roku 2019, budeme po-
kračovat v průzkumu hor na severu země v sedle motocyklu. Ani tentokrát nebyla nouze 
o překrásné scenérie, místní pohostinnost a zvláštnosti, které Evropan chápe jen stěží.

 Dnes nás čeká nejhezčí úsek celé cesty - horský 
průsmyk Ma Phi Leng. Je hezky, ale tak trochu si 
vyčítám, že jsme těch 12 km nedali ještě včera. 
Přestože je viditelnost dobrá, je zataženo. Zasta-
vujeme u komunistického pomníku a kocháme se 
výhledy do krajiny. Po dvou kilometrech s před námi 
otevřou vysokánské hory a pod námi v údolí vidíme 
nádherně modrou přehradu. Pohledy berou dech i 
na dalších kilometrech. Pro mne je to něco jen těžko 
popsatelného... 
 Před desátou přijíždíme do městečka Meo Vac. 
Nezastavíme a pokračujeme dál. Můžeme jet buď po 
hlavní silnici, nebo odbočit na vedlejší a přes Lung 
Phin to vzít do cíle naší cesty - Du Gia. Volíme samo-
zřejmě vedlejší silnici. Od této chvíle už nepotkáváme 
vyjma místních téměř žádné motocykly. Užíváme si 
jízdu. Fascinuje mě, že sotva vyjedeme na nějaký 
kopec, krajina se rázem změní. Vidíme vesničky s 
chatrčemi, na cestě babky s otepi rákosí na zádech 
(k čemu je vlastně potřebují???) a spoustu dětí. 

Líbí se mi, jak si umí pohrát třeba jen s obyčejným 
kamínkem...
 Nebe se vyjasňuje a já už vím, že nás opět čeká 
blankytné nebe. Po cestě míjíme dědka, co vede do 
hor buvoly a užíváme si dalších výhledů na rýžová 
pole a překrásnou krajinu. Nikam nespěcháme, 
dnešní etapa měří asi jen 100 km.
 Už ve 14 hodin dorážíme do Du Gia závěrečným 
osmisetmetrovým klesáním. Vesnice vypadá zbí-
dačeně, všude je špína a nepořádek. Na některých 
budovách vidíme nápis "Homestay 50k", ale i přes 
neskutečně nízkou cenu se neodvažujeme zastavit, 
byť jen omrknout nabízené ubytování. Dáváme tedy 
na doporučení kluka z půjčovny motorek a vydáváme 
se podle mapky do QT Du Già Guest house. Na místě 
zjišťujeme, že toto ubytování prochází rekonstrukcí 
a je zavřené.
 Hned vedle vidíme další homestay, ale dřevěnice 
se nám moc nelíbí. Na první pohled ale nedáváme a 
odvážně vstupujeme dovnitř. K našemu překvapení 

nejde o klasický homestay, ubytovat se můžeme i v 
bungalovech na vodě (300 na noc bez koupelny pro 
dva) a v apartmánu u rybníčku, který má i koupelnu 
(500 za noc). Vzali jsme jeden bungalov a jeden 
apartmánek. Později se dozvídáme, že jsme měli 
vlastně štěstí a ještě bylo volno. 
 Dáváme si zasloužené pivko Bia Saigon a vyrá-
žíme pěšky na výlet k místnímu vodopádu. Jsou to 
asi 4 km, ale mé navigační schopnosti selhávají a 
prodlužujeme si cestu určitě aspoň o kilometr a půl. 
 Odbočujeme z hlavní cesty a mírným stoupáním 
vesnicí postupujeme k cíli. Užíváme si pozornosti 
místních obyvatel, hlavně dětí. Některé z nich jdou 
kousek s námi a povykují na nás "Hello!", což je 
důkazem skutečnosti, že tudy turisté občas projdou. 
Jejich obydlí mne snad nepřestanou udivovat. Špína 
a brajgl, děcka otrhané s neustále špinavými obliče-
ji... 
 Podle googlu už jsme skoro u cíle. Jdeme k 
zatáčce a nevíme, kam dál. U domku sedí kluk v 
zeleném fotbalovém triku a křičí na nás: "Waterfall? 
Waterfall?" Přikyvuju, kluk mi dává ochutnat z misky 
nějakou dobrotu, kterou potom přenechá slepicím a 
ochotně nás vede i s kamarádem úzkými cestičkami. 
Po cestě se představí - jmenuje se Zí a jeho kama-
rád Lá. Sestupujeme do údolí, zahýbáme doleva a 
po asi kilometru a půl už vidíme vodopád. K mému 
překvapení se náš doprovod svléká a z nejvyššího, 
asi sedmimetrového bodu, skáče do peřejí. Očividně 
je to místo, kam chodívá často.
 Je čas vyrazit zpátky, cesta je dlouhá a slunce 
jde tady v horách hodně rychle dolů. Jakmile se 
napojíme zase na pevnou cestu, loučíme se s klu-
kama, dáváme jim dýško za doprovod a jdeme na 
homestay. Po cestě vidíme zajímavou věc... Ženská v 
překrásném tradičním kroji s malým, snad půlročním 
děckem v povijanu, otep roští na zádech a... hudba! 
Ta ženština poslouchala muziku z mobilu! Tohle nás 
vážně dostalo...
 Všimnul jsem si po cestě ještě jedné věci... Když 
člověk nahlédne blíže na obydlí místních, zjistí, že 
uvnitř chatrče je placatá televize a další vymoženosti, 
což trochu kontrastuje s nepořádkem a špínou všude 
kolem. Inu, některé věci asi nemůžeme nikdy pocho-
pit...
 Do homestay dorážíme za tmy. Máme objednanou 
večeři od domácích (100 na osobu), tak pomalu 
vyzvídám, kdy to bude. Máme pěkný hlad. Asi v 
osm nás všechny ženou nahoru do velké místnosti, 
kde jsou nachystané hody. Do slova a do písmene. 
Sedáme si tradičně po vietnamsku na zem, kde už 
je prostřeno: kopec rýže, závitky, vaječné omelety, 
ryba, tofu, teplý i studený salát, kuře v tempuře... 
Seznamujeme se s Američanem a s jeho šoférem - 
místním Vietnamcem, jsou tu lidi z Německa, Norska, 
Kanady... Rozlévá se happy water - místní kukuřičná 
pálenka. 
 Po večeři se přesouváme zase dolů, a zatímco 

nahoře se odehrává kulturní hudební program, po-
píjíme dole happy water s místní Vietnamkou, která 
sice nerozumí ani Ň anglicky, zato ochotně nalévá 
a řehní se na plné kolo :-) Krásný večer zakončíme 
kolem jedenácté ve výborné náladě!
 Po snídani se vydáváme na cestu. Počasí je 
nádherné - azur už od rána. Začínáme tam, kde 
jsme včera skončili. 800 metrů převýšení na pár 
kilometrech. Připadám si jako v ráji, výhledy mne 
opět naprosto fascinují. Po dvanácti kilometrech 
přijíždíme na rozcestí a vydáváme se vesničkami v 
údolí. Občas je silnice dost rozbitá, ale na to jsme 
si už trochu zvykli. Nechápu, jak tohle mohou jet 
začátečníci, kteří na motorce nikdy neseděli. Občas 
máme i my, co máme na motorkách slušně najeto, 
docela problém! 
 Začínáme se blížit k mostku, po kterém jsme už jeli 
první den naší cesty. K rozcestí nám zbývá asi deset 
kilometrů a cesta se začíná měnit v tankodrom. Po-
slední asi tři kilometry projíždíme totálním bahnem. 
Stopy, které v rozmoklém blátě vyryly náklaďáky, 
jsou i půl metru hluboké. Na pár místech musí holky 
slézt a jít pěšky, zatímco my bojujeme s žalostným 
terénem. V jednom místě motorku neudržím a vletím 
bílou teniskou několik centimetrů do bláta.
 Za mostkem už se vydáváme městem Yen Minh 
nahoru do kopců po cestě, po které jsme jeli přede-
včírem, akorát opačným směrem. Klikatou cestu si 
za řídítky skvěle užíváme. Po těch více než 300 km 
už máme motorku pěkně v paži. Přijíždíme opět na 
Heavens Gate a dáváme si kafe. 
 Trasu dlouhou přes 400 kilometrů jsme zvládli a 
máme z toho skvělý pocit. Vracíme motorky, pře-
vlékáme se. Potkáváme další Čechy, kteří si půjčují 
motorky a jedou ještě delší okruh než my. Když se 
dívám na paní, která se na skútru neumí ani rozjet, 
jímá mne hrůza a starost o její zdraví.
 Jdeme na jídlo a přesouváme se na místo, kde 
by nás v 16 hodin měl vyzvednout objednaný a 
zaplacený minivan, a odvézt nás do Hanoje. Čtvrt 
na pět, jsem klidný. Půl páté, už moc ne. Pak jdu do 
agentury zjišťovat, kde je problém. Recepční mi říká, 
že s tím nemá nic společného, ale najde mi číslo na 
manažera agentury, co zajišťuje svoz. Volám mu přes 
WhatsUp, anglicky se nedomluvíme. Tak si píšeme. 
Sděluje mi, že jsem mu měl zavolat před 16. hodinou, 
a že jsou na cestě do Hanoje. Jediné, co nám může 
nabídnout, je spací autobus, který jede v 18.30. Jsem 
naštvaný, ale není jiná možnost.
 Uléháme do "sedadel". Cesta je únavná a dlouhá, 
ale na druhou stranu - je to taky zážitek. Každou chvíli 
zastavujeme, v jeden moment nakládáme asi třicet 
pytlů nějakého ovoce! V Hanoji jsme ve tři ráno a 
do odletu zbývá ještě pět hodin. Shánět hotel nemá 
žádnou cenu, bereme taxi a odjíždíme na letiště, 
odkud odletíme na jih Vietnamu.
 Pokračování příště

Martin Müller, www.odcesty.cz

Dárky udělají radost dětem 
z dětského domova

Charita pořádá sbírku potravin 
a oblečení

 Osmým rokem mohou zákazníci prodejny 
Pompo na náměstí Svobody splnit vánoční přání 
dětem z dětského domova v Hodoníně u Kunštá-
tu. Letos oproti předchozím rokům do dětského 
domova přibylo více malých dětí od čtyř let. 

 Dárci se nemusí trápit výběrem dárků, děti si je 
již vybrali pomocí katalogu. Zaměstnanci prodejny 
je přichystali k vánočnímu stromečku a přání nyní 
čekají na to, až jim je ochotní zákazníci pomohou 
splnit. Systém je stejný jako v minulých letech. Dárky 
pod stromkem jsou opatřeny cenovkou a jménem 
dítěte. Stačí vybrat ten, který se vám líbí nebo který 
zapadá do vašich fi nančních možností, a zaplatit jej 
u pokladny. 
 Letos se stromeček v obchodě objevil dříve než 
v minulých letech. „Dárky, které zákazníci zakoupí, 
schováváme rovnou do skladu a zaměstnanci dět-
ského domova si pro ně před Štědrým dnem, letos 
konkrétně 21. prosince, přijedou,“ říká vedoucí 
prodejny Zuzana Machová.

-mka-

 Ve středu 7. prosince pořádáme sbírku trvanlivých potravin, oblečení, textilu, domácích potřeb 
a elektroniky. Věci můžete nosit do Blanska, Boskovic, Doubravice nad Svitavou, do Jedovnic, do 
Olešnice a do Rájce-Jestřebí. Konkrétní časy sběru najdete na internetových stránkách www.blansko.
charita.cz a na facebooku charitablansko.
 Máme nedostatek jídla pro lidi v nouzi, budeme 
rádi hlavně za trvanlivé potraviny jako jsou konzervy 
všeho druhu, instantní polévky, marmelády, olej, 
mléko, dětské výživy atd.
 Do sbírky uvítáme také použitelné oblečení pro do-
spělé, deky, povlečení, ručníky, drobnou elektroniku a 
nádobí. „Prostě takové věci, které jsou ještě funkční a 
můžou sloužit,“ doplňuje vedoucí Charitního šatníku 
František Jahoda.

 Darované věci pak využívají klienti charity a sociál-
ně slabí lidé z regionu do běžných domácností. Věci 
jim zprostředkováváme nebo si je můžou sami přijít 
vybrat do Charitního šatníku v Blansku na Jasanové 
ulici a do Charitní pomoci v Boskovicích.
 Děkujeme vám všem, kteří se na našich sbírkách 
jakkoliv podílíte.

Vladěna Jarůšková
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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

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Muzeum Blanenska 
zve na vánoční 
minijarmark na nádvoří

 První ročník Vánočního mini-jarmarku na nádvoří 
zámku, který muzeum pořádá ve spolupráci s Kul-
turním střediskem města, se uskuteční 10. prosince 
2022 od 10 do 17 hodin. Přijďte nasát vánoční 
atmosféru, nakoupit vánoční dárky od regionálních 
výrobců nebo třeba jen obdivovat jejich umění. 

 Těšit se můžete na občerstvení z Perníčkové 
kavárničky a od rodinné fi rmy DoSkla. Dárky budete 
moci nakoupit třeba od Mydlidědka z Lažánek, Šití 
plné radosti nebo od ekofarmy Pařilovi z Otinovsi, 
která nabídne různé bylinky, bylinkové soli, vlněné 
andílky a další výrobky z vlny od jejich oveček. A 
pokud nebude nějaká plískanice, ukážou také, jak se 
přede na kolovrátku. Dále na vás bude čekat Příběh 
dřeva, keramika od pana Mira z Drnovic, betonové 
svíčky a dekorace od MAKU dekor nebo věnce a ob-
rázky v přírodním stylu a v duchu lesa od Lesokraje. 
V Multimediálním sále se můžete těšit na milé paní, 
které předvedou různé styly výroby vánočních ozdob. 
Nebude chybět ani rukodělný stánek Pavla Svobo-
dy. Ve 14 hodin zahraje Soukromé divadlo Zdeňka 
Ševčíka zábavnou pohádku Kočičiny, mimořádně 
v Hudebním salonu zámku. Od 3. prosince budete 
moci po celý advent na strom přání a také si budete 
moci zazvonit na zámecký zvonec. Tak se zastavte 
na nádvoří vašeho zámku nebo třeba na prohlídce, 
máme otevřeno i v zimě.

Pavlína Komínková

Vzpomínka
 Dne 29. listopadu jsme 
vzpomněli  rok, kdy nás náhle 
opustil náš  dědeček, tatínek, 
manžel, bratr a strýc,
pan Jan Kazda.
 Stále vzpomíná manželka, 
dcera s manželem a vnuci An-
tonín, Ladislav, Filip a Honzík. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

VÁNOCE JSOU ZA DVEŘMI
dárkové balíčky Od Martina

po Blansku rozvážíme ZDARMA

více variant v e-shopu www.odmartina.cz

Paštiky 
a řemeslné pivo

3x paštika + 0,75l pivo 
Dolnolhotský mlýn 

399 Kč

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

Paštiky 
Od Martina

Dárkový set šesti paštik
dle vlastního výběru

559 Kč

Paštiky 
a Víno z jihu

3x paštika + přívlastkové 
víno vinařstí Víno z jihu

579 Kč
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Adventní program letos v Blansku kromě 
tradičních akcí nabídne také novinky

 Hned několik novinek budou moci letos využít lidé v Blansku během adventu. Na náměstí Republiky je od úterního rána v blízkosti dvanáctimetrového 
vánočního stromu instalovaná bezbariérová zvonička, v níž si zájemci budou moci zazvonit pro splnění svých přání nebo jen pro štěstí. Děti mohou zkusit 
poslat přání Ježíškovi. Doplnit je mohou také dopisem vhozeným do schránky umístěné na hrazení dřevěného betléma. Tam najdou schránku na Ježíškovu 
poštu.

 „Chtěli jsme, aby po celou dobu adventu bylo na 
náměstí Republiky vyžití i pro nejmenší. Nabídku pro 
děti proto doplní také dětský kolotoč, který začne 
fungovat v prvním adventním týdnu ve spodní části 
náměstí poblíž budovy městského úřadu. Rozšíří se 
také nabídka občerstvení. K horkým nápojům a občer-
stvení v Baru U Stromku přibude ještě jeden stánek. V 
něm si zájemci budou moci zakoupit sladké, voňavé 
trdelníky,“ uvedla místostarostka Lenka Dražilová.
 Doplněný stánek i kolotoč budou v provozu denně 
od 15:00 do 21:00 hodin až do 23. prosince 2022 
včetně, případně podle zájmu. Bar U Stromku se 
uzavře 30. prosince.
 Další novinkou letošního blanenského adventu je 
rozšířený Andělský průvod městem a doprovodný 
program k němu. Připravený je na sobotu 3. prosince.
 „Spolu s kolegy spolupracujícími s kulturním stře-
diskem na poli blanenské kultury jsme na andělskou 
sobotu připravili bohatý program rozprostřený do 
celého dne. Knihovna zve již od 10:00 hodin na dět-
ské knižní promítání a spolu se ZUŠ Blansko také na 
andělskou dílnu Evy Juračkové. V ní si zájemci vyrobí 
speciální andělská křídla. Využít je mohou hned 
odpoledne v Andělském průvodu. Od 14:00 hodin 
připravilo Muzeum Blanenska na zámku divadelní 
představení Ukradený stromeček v podání Divadla 
Plyšového medvídka,“ popsal dramaturg kulturního 
střediska Jan Mach.
 Připravený je také kulturní program na náměstí 
Republiky. Tam od 15:00 hodin zazpívá sextet Gospel 
Friends a poté vystoupí Folklorní soubory Drahan a 
Drahánek se svými tanci, říkadly a koledami. Adventní 
dílničku od 15:00 do 17:00 hodin na náměstí Republi-
ky tentokrát připravuje Galerie města Blanska. V ní si 
příchozí budou moci vyrobit originální svítící doplněk 
pro malé anděly.

 Ti, kteří se chtějí zapojit přímo do Andělského prů-
vodu, jsou zváni od 15:00 hodin na blanenskou faru. 
Tam bude připravený doprovodný program, drobné 
občerstvení a také materiál na výrobu andělských 
přání a papírových čelenek s hvězdičkami, které by 
měly označovat všechny anděly v průvodu. 
 „Anděl je vnímán především jako posel dobra při-
nášející ochranu před zlým. Andělé také doprovází 
Mikuláše, aby upozornili na dobré skutky těch, kteří 
k němu předstupují. Myšlenka uspořádat Andělský 
průvod městem vznikla již před třemi roky. Kvůli co-
vidovým omezením se ale společný Andělský průvod 
Blanskem dosud nemohl uskutečnit. Letos je to jiné, 
blanenským andělem se může stát každý, kdo přijde 
na faru a svou účastí v průvodu pomůže podpořit 
sváteční atmosféru ve městě,“ vysvětlil blanenský 
farář Jaroslav Čupr.
 Andělský průvod vyjde od kostela sv. Martina v 
16:30 hodin, na náměstí Republiky jej přivítá sv. 
Mikuláš společně s Martini Bandem a písní Andělé 
nade mnou bdí.
 „Abyste podpořili andělskou atmosféru, vybavte 
se na cestu k vánočnímu stromu andělskými křídly, 
zvonky anebo si na kabát připněte brož v podobě 
andělské hvězdičky. Návod na její výrobu najdete na 
webu blanenské farnosti, kulturního střediska, nebo 
na dopolední dílničce v knihovně,“ vyzval Jan Mach.
 Svatý Mikuláš v 17:00 hodin zapálí druhou adventní 
svíci na věnci u vánočního stromu. Na nádvoří zámku 
se pak po skončení programu na náměstí cca v 17:20 
hodin rozsvítí Andělský strom přání, na který budou 
moci lidé věšet po celý advent svá přání.
 Doplnění tradičního programu slibuje také Čertov-
ská neděle s téměř hodinovým vystoupením Čertů 
z Lipůvky. „Děti i dospělí uvidí živý příběh na téma 
souboje dobra a zlem, ve kterém nebude chybět 

moudrý Mikuláš, přísný Lucifer, žertovní čerti a hodní 
andělé. Všichni se mohou také těšit na světelné a py-
rotechnické efekty nebo třeba na váhu pro hříšníky,“ 
přiblížil Jan Kovář coby Lucifer.
 Hodné děti se pak mohou těšit na drobnou odměnu 
od města, kterou pomohou rozdat přímo čerti a andě-
lé. „Troufám si říci, že podobné čertovské představení 
ještě Blansko nevidělo. Moc na ně všechny zvu a 
těším se. Jsem moc ráda, že nám Čerti z Lipůvky vy-
hověli a přidali jedno představení pro Blansko. To by 
se však nemohlo uskutečnit bez sponzorů, konkrétně 
fi rem CERGO s.r.o., VAS, a.s., TATSUNO EUROPE 
a.s., a Alupo s.r.o. Moc jim děkuji, že hlavně díky 
nim se Čertovská neděle může uskutečnit,“ uvedla 
místostarostka Lenka Dražilová. 
 Kulturní program s odpoledními dílničkami na ná-
městí Republiky nabídnou také další adventní soboty, 
včetně pohádek v Muzeu Blanenska, na které je díky 
podpoře města vstup zdarma. A nudit se nebudete 
nejen o sobotách. 
 Pro ty, kteří se chtějí adventně naladit je připravena 
kulturní adventní nadílka na každý den. Zájemci ji 
najdou v on-line adventním kalendáři na webových 
stránkách kulturablansko.cz/advent.
 „Adventní kulturní kalendář na každý den adventu 
nabízí minimálně jednu akci. Jsme rádi a vděčni za 
spolupráci s mnoha blanenskými kulturními a spole-
čenskými organizacemi. Velkou část programu nejen 
o adventních sobotách zajišťuje přímo kulturní stře-
disko, přestože letos je situace s fi nancemi na konci 
roku obzvlášť napjatá,“ uvedl ředitel blanenského 
kulturního střediska Vít Šujan.
 I v adventním kalendáři je celá řada novinek – 
například Vánoční jarmark na nádvoří zámku s 
ukázkami řemesel i možností nakoupit vánoční dárky 
od regionálních výrobců.Ten Muzeum Blanenska 
připravuje na 10. prosince 2022 od 10:00 do 17:00 
hodin. 
 Nová je také iniciativa Blanenská adventní okénka, 
v níž se každý adventní den od 1. do 24. prosince 
vánočně nazdobí jedno okno v Blansku. „Děti je 

pak hledají pomocí indicií, které včas zveřejníme na 
webu a Facebooku. Když okénko najdou, dostanou 
malou odměnu,“ popisuje autorka nápadu Kristýna 
Maléřová.
 Letošní advent v Blansku znovu nabídne také 
oblíbené Radniční punčování. „Rád bych jménem 
celého vedení pozval obyvatele Blanska na setkání 
u vánočního punče ve středu 21. prosince od 16:00 
hodin na náměstí Republiky. Nejen vánoční skladby 
k tomu bude hrát dechová hudba Bivojanka,“ zve 
starosta Jiří Crha.
 Jiný bude letos také Živý betlém. Nově se na něj 
zájemci mohou přijít podívat 25. prosince od 14:30 
hodin před blanenský zámek a na jeho nádvoří.
 „Poděkování celého vedení města určitě patří 
nejen sponzorům, ale všem, kteří se na adventu v 
Blansku podílejí. Umím si představit, že do budoucna 
bude programová nabídka a vyžití hlavně na náměstí 
Republiky ještě bohatší. Letos jsme se snažili být 
operativní, i tak řada nápadů narážela na fi nanční a 
hlavně časové limity. Přesto věřím, že novinky nabíd-
ku místním hezky doplní a umožní všem prožít krásný 
adventní čas,“ doplnil starosta Blanska Jiří Crha.

Pavla Komárková, 
tisková mluvčí města

 21. prosince 2022
 16:00–17:30 h, nám. Republiky



72. prosince 2022

Lyže, boty, brusle, snowboardy. 

PŮJČOVNA LYŽÍ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

BAZAR-NÁBYTEK 

Ú P  9.30 - 1 . 0

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

Email: bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

POZVÁNKA NA HOKEJPOZVÁNKA NA HOKEJ
Sobota 3. prosinceSobota 3. prosince
v 17.00 hv 17.00 h
Dynamiters Blansko HKDynamiters Blansko HK
– HC Uherský Ostroh– HC Uherský Ostroh
Zimní stadión BlanskoZimní stadión Blansko

Výsledkový servis

Řádková inzerce

Basketbal 
OP žen: BK Blansko – BK Velké Meziříčí 71:33 (33:17), 
Dvořáková 19, Večeřová 15, Slugeňová 10, Formán-
ková Z. 9, Formánková K. 8, Maňoušková, Zouharo-
vá 4, Kučerová 2. SKB Tišnov – BK Blansko 80:33 
(23:8,41:20,64:28), Večeřová 8, Slugeňová 6, Dvo-
řáková, Sedláková 5, Formánková Z. 4, Formánková 
K. 3 a Kučerová 2. BK Blansko – SKB Tišnov 41:67 
(2:25,18:33,28:48), Večeřová 15, Sedláková 10, Dvořá-
ková 5, Formánková Z. 4, Formánková K.3, Maňoušková, 
Slugeňová 2. 
OP U12: SK K2 Prostějov – BK Blansko 34:85 (12:36), 
Broďáková 13, Tesařová Selma, Ježová, Musilová, Do-
leželová 10, Sedláková 8, Jarošová, Krátká, Alexová 6, 
Černá 3, Tesařová Sofi e 2 a Pokorná 1. BK Blansko – KP 
Brno 67:32 (28:17), Jarošová 20, Musilová 16, Sedláková 
6, Ježová 6, Tesařová Selma 5, Broďáková 4, Streitová 
4, Krátká 2, Tesařová Sofi e 2 a Alexová 2.
OP minižákyň U11: KP Brno – BK Blansko 27:54 (11:25), 
Ježová 15, Tesařová 12, Krátká 8, Kouřilová 6, Palatková 
4, Popelková, Pokorná, Peřinová, Fleková 2, Kiselová 
1.  BK Žabiny Brno – BK Blansko 37:75 (13:35), Krátká 
19, Ježová 16, Tesařová 12, Peřinová 8, Palatková 6, 
Kouřilová, Pokorná, Broďáková 4, Kiselová, Fleková 2. 
KP Brno – BK Blansko 20:36 (12:27), Tesařová 8, Krátká 
6, Ježová 5, Kiselová, Kouřilová, Peřinová 4, Sedláková, 
Dražilová 2, Broďáková 1. KP Brno – BK Blansko 10:44 
(6:26), Tesařová 17, Peřinová 9, Ježová 8, Sedláková 4, 
Krátká, Kouřilová, Ducháčková 2. 
Nadregionální turnaj přípravek U10 v Podolí: BK 
Blansko – Podolí 41:13. BK Blansko – Olomouc 41:26. 
BK Blansko – Kohouti Babice 33:32.
Fotbal 
Divize starší dorost: Humpolec – Blansko 1:4 (1:2), 
Buš, Málek, Farník T., Zouhar. Havlíčkův Brod – Blansko 
3:1 (1:1), Farník O.

Florbalisté Atlasu zvládli klíčový duel 
ve Znojmě. Otočili i domácí drama s Jihlavou

Dynamiters doma těsně padli s Kroměříží

 Nesmírně těžký dvojzápas čekal fl orbalisty blanenského Atlasu. Zvládli ho na jedničku. Nejprve 
dokázali vyhrát na palubovce rovněž neporaženého Znojma, aby si v neděli dokázali poradit s nepří-
jemným soupeřem z Jihlavy. V tabulce jim tak patří jasná první příčka. 

TJ Znojmo LAUFEN CZ U23 B – FBK Atlas Blan-
sko 9:12 (3:4, 2:5, 4:3), Kučera 3, Fedra J., Fedra 
V., Bělaška 2, Borek, Svoboda, Janík. Blansko: Ople-
tal – Crla, Frýdek, Čermák, Kunstmüller, Žilka Dan, 
Müller D. – Kučera, Fedra F., Fedra V., Janík, Borek, 
Fedra J., Langr, Bělaška, Svoboda, Polách, Ducar.
 Začátek utkání byl pro Blansko jak z nejčernější-
ho snu. Na časomíře svítilo 0:39 a stav byl 2:0 pro 
Znojmo! Naštěstí neuplynuly ani dvě minuty a po 
Janíkově nahrávce snížil Jakub Fedra. Domácí ale 
opět v 5. minutě utekli o dva góly. Blansko zabralo a 
po brankách Bělašky, Kučery a Borka otočilo docela 
rychle na 3:4 ve svůj prospěch a tento stav vydržel 
až do třetiny.
 Vstup do druhé dvacetiminutovky připomenul ho-
rorový začátek té první, když prakticky z první akce 
Znojmo vyrovnalo. I teď však Atlas rychle kontroval 
Svobodou a krátce poté zvýšil Vojtěch Fedra. Domácí 
nerezignovali a Opletal v brance Blanska musel ča-
rovat. Přesto musel v půli zápasu kapitulovat a bylo 
to opět jen o gól. Pak se blýsknul pověstnou lacross 
fi ntou zpoza branky Kučera, dal na 5:7 a do druhé 
změny stran ještě Fedrovci přidali další dvě trefy 
hostí.   
 V úvodu třetí třetiny byl vyloučen Žilka a při oslabe-
ní Janík zvýšil. Žilka byl následně kuriózně vyloučen 
znovu tři vteřiny po návratu do hry, aby tentokrát byla 
již jeho absence potrestána brankou Znojma. To se 
dostalo do laufu a přidalo další dvě branky a snížilo 
na 8:10. Trenéři Blanska si vzali time out a v závěru 
již nepřipustili zvrat, když Bělaška a Kučera potvrdili 
jejich vedení. Znojmo ještě krátce před koncem kos-
meticky upravilo na konečných 9:12.  

FBK Atlas Blansko – Andone SK Jihlava 10:6 (2:1, 
2:5, 6:0), Kučera 4, Bělaška 2, Müller,  Koumar, Fedra 
V., Fedra J. Blansko: Opletal – Crla, Frýdek, Čermák, 
Žilka Dan, Kunstmüller, Koumar – Kučera, Fedra F., 
Fedra V., Janík, Borek, Bělaška, Žilka Dominik, Fedra 
J., Svoboda, Polách, Langr, Müller D.
 Začátek zápasu z říše snů. Ihned po rozehrávce 
Vojtěch Fedry vyslal projektil na branku soupeře 
Kučera a otevřel skóre ve čtvrté sekundě zápasu. 
Takřka totožně padl Kučerův druhý gól po vysunutí 
Kunstmüllerem po dalších třech minutách hry. V 10. 

minutě z přesilovky Jihlava sní-
žila. Zbytek třetiny se odehrál za 
marné snahy obou týmů navýšit 
skóre.
 Hned krátce po ná-
vratu ze šaten Jihlava dorov-
nala skóre, odpověděl zkom-
pletováním hattricku Kučera, 
aby hosté znovu kontrovali o 
minutu později. Pak byl v jasné 
šanci faulován Jakub Fedra a 
z nařízeného trestného střílení 
poslal Atlas znovu do vede-
ní Denis Müller.  Druhá půle 
prostřední třetiny pak patřila 
jednoznačně Jihlavě. Její hráči 

nejprve dokázali otočit skóre ve svůj prospěch, a 
když gólmanovi hostí pomáhala několikrát branková 
konstrukce, přišla i jejich šestá branka a pro Atlas 
nepříznivý stav 4:6 do sirény.
 Teď se ukázala síla Atlasu. Ten stáhl hru na dva 
útoky a podobně jako v úvodu zápasu nastartoval tým 
kanonýr Kučera, který se prosadil se záhy svojí čtvr-
tou trefou v utkání. Tlak pak vyústil ve vyrovnávací 
trefu Bělašky po krásné asistenci Jakuba Fedry. Do 
jednogólového vedení již Blansko poslal nádhernou 
dálkovou trefou Koumar, aby je krátce na to potvrdil 
Vojtěch Fedra. Při hře čtyři na čtyři na 9:6 zvýšil v 
56. minutě opět Bělaška.  V závěru při soupeřově 
hře bez brankáře pečetil do prázdné Jakub Fedra.
 „Jihlava to na nás umí, to se zase dnes potvrdilo,“ 
pokyvoval hlavou trenér Vojtěch Wilczek. Jeho tým 
se ale z nepříznivého stavu dokázal otřepat. „Toho 
si velice cením. Kluci oproti minulým sezónám ob-
rovsky vyrostli, už dokážou takový stav zvládnout. 
Nebál jsem se ničeho,“ usmíval se. Jak dodal, chtěl 
by vyzvednout především tým jako celek. „Jen bych 
chtěl klukům připomenout, že to, že se nám daří, 
není samozřejmost. Musíme si každé výhry vážit,“ 
zdůraznil.  

Bohumil Hlaváček 1. Technika 11 10 1 0 84:31 32

2. Uh. Ostroh 11 7 1 2 67:41 24

3. Kroměříž 12 7 0 3 54:43 23

4. Blansko 11 6 0 5 58:40 18

5. Uh. Brod 11 5 0 5 51:53 16

6. Břeclav 12 5 0 6 60:63 16

7. Uh. Hradiště 12 5 0 7 54:81 15

8. Brumov 11 3 2 6 52:67 13

9. Hodonín B 10 2 0 8 31:59 6

10. Boskovice 11 1 1 9 41:74 5

*  Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Služby typu „HODINOVÝ MANŽEL“ 
  Tel. 721108085, www.karban.org
* Zednické a obkladačské práce. Mob. 721521182.
* Prodám 6 matrací s náplní z koňských žíní 65x80 cm. 
Nově potažené. Celk. cena 1 500,- Kč. Tel.: 724231356. 
* Koupíme dveře 90 cm, levé, vnitřní, do skautské klu-
bovny, stav nerozhoduje. Tel. 732323928.
* Daruji matraci 90 krát 200 a peří za mírný poplatek.
Tel. 602543044.
* Prodám zánovní telefon CUBOT KING KONG, 
voděvzdorný, nárazuvzdorný, cena: 990,- Kč, Tel. 
775673205.
* Demižony 5 až 50 litrů na prodej. H.Lhota. Tel. 
721329752.
* Pronajmu garáž nad kinem za 1300kč měsíčně +El.
energie. Tel. 728200680.

1. Blansko 12 11 1 0 134:73 35

2. Znojmo B 10 9 0 1 103:64 27

3. Litomyšl 12 7 2 3 87:63 24

4. Mohelnice 11 7 2 2 65:49 24

5. Hornets 12 5 3 4 70:78 20

6. V. Mýto 12 5 1 6 95:94 17

7. Jihlava 12 5 1 6 65:73 16

8. Orlicko 11 4 2 5 76:72 14

9. Letohrad 12 3 2 7 62:71 12

10. Svitavy 12 4 0 8 54:64 12

11. Skuteč 12 2 0 10 57:110 6

12. Světlá 12 1 0 11 61:118 3

Divize mladší dorost: Humpolec – Blansko 3:2 (0:1), 
Valenta, Brázda. Havlíčkův Brod – Blansko 7:3 (4:2), 
Valenta 2, Vládek.
Florbal 
2. liga junioři: FBK Atlas Blansko – Sokol Brno I EM-
KOCase Gullivers B 4:2 (0:1, 1:1, 3:0), Polách, Jeřábek, 
Kovařík, Navrátil O.  ŠSK ZŠ Očovská Hodonín – FBK 
Atlas Blansko 3:1 (0:0, 1:0, 2:1), Jeřábek. 
2. liga dorostenci: FBK Atlas Blansko – Bulldogs Brno 
Black 10:3 (6:1, 1:1, 3:1), Hlaváček, Jeřábek, Zemánek, 
Kyzlink 2, Holík, Konečný. TJ Sokol Břeclav – FBK Atlas 
Blansko 0:15 (0:6, 0:6, 0:3), Jeřábek 4, Holík, Hlaváček, 
Zemánek, Alexa 2, Nečas, Konečný. 
Jihomoravský přebor starších žáků: FRC Mikulov 
– FBK Atlas Blansko 5:6pn (1:1, 2:2, 2:2), Stloukal 2, 
Kuchař J., Králík, Müller A., SN Králík. FBK Atlas Blansko 
– Florbal Hodonín B 9:0 (3:0, 2:0, 4:0), Kala O. 3, Baráth 
2, Müller A., Kala M., Kuchař J., Dosedla.
Kuželky 
2. liga muži: TJ Start Rychnov n. Kn. – KK Blansko 2:6 
(3279:3318), Flek R. 542, Flek J. 579, Havíř 560, Chova-
nec 546, Lukáč 529, Sehnal 562. KK Blansko - TJ Sokol 
Husovice B 7:1 (3432:3204), Flek J. 606, Chovanec 598, 
Flek R. 606, Havíř 572, Lukáč 544, Sehnal 506.
 Divize: TJ Sokol Mistřín B – KK Blansko B 5:3 (3309: 
3272), Kotlán 551, Novotný 557, Kolařík 524, Ševčíková 
612, Janáček 490, Cihlář 538.   
Stolní tenis
2. liga ženy: KST A. Ebrle Blansko – KST Hluk 7:3, 
Trávníčková 3,5, Novohradská 2, Ševčíková 1,5. KST A. 
Ebrle – MSK Břeclav B 7:3, Trávníčková, Ševčíková 3,5. 
3. liga muži: SKST Hodonín B – KST Blansko 10:5, Petr 
2,5, Přikryl A. 1,5, Vaculík 1.
KS I muži: Triangl Rájec-Jestřebí – KST Blansko B 
10:1, Kaluža 1.
KS II muži: KST Blansko C – Koral Tišnov B 10:8, 
Štěpánek 3,5, Zukal F. 3, Voráč 2,  Pokorný 1,5. KST 
Blansko C – Sokol Velké Opatovice B 10:2, Voráč, 
Pokorný 3,5, Zukal F. 2,5, Štěpánek 0,5.

Připravil Bohumil Hlaváček

 Blanenští hokejisté mají za sebou další tři náročná utkání. Tentokrát se jim povedlo bodovat jen 
na ledě Hodonína, v Břeclavi a doma v boji o třetí příčku s Kroměříží neuspěli.  

POZVÁNKA NA FLORBALPOZVÁNKA NA FLORBAL
Neděle 11. prosince Neděle 11. prosince 
v 17.00 hv 17.00 h
FBK Atlas Blansko FBK Atlas Blansko 
– Hornets Brno– Hornets Brno
HALA na ÚdolníHALA na Údolní

Dynamiters Blansko HK – HK Kroměříž 
3:4 (2:2, 1:1, 0:1). Branky: 8. Němec (Král, 
Sedláček), 19. Šmahel (Král, Němec), 33. 
Šmahel (Král, Jílek). Blansko: Šenk (Vlach) 
- Hussein, Antoňů M., Verner, Němec, Ra-
šovský, Sedláček - Kuběna, Jílek, Majola, 
Malý, Grünwald, Král, Antal, Müller, Antoňů 
T., Šmahel, Kubíček
 Poslední listopadovou sobotu začalo 
utkání začalo ve vysokém tempu. Mírná 
převaha domácích vyvrcholila využitou 
přesilovou hrou, když Němec od modré čáry 
propálil vše co mu stálo v cestě. Z vedení 
se Blanenští radovali pouze šest vteřin, 
protože hned při následujícím vhazování 
trestuhodně propadli a hosté z brejkové 
situace srovnali skóre. Dynamiters měli k 
dispozici další přesilovou hru, ale v jejím 
samém závěru chybovali na útočné modré čáře a 
hostující útočník v úniku nezaváhal a otočil skóre 
zápasu. Domácí měli stále trochu více ze hry, což 
vyústilo ve vyrovnávací branku Šmahela. 
 Druhá třetina pokračovala stále v tempu a s mírnou 
převahou domácích. Ve 28. minutě bylo potrestáno 
jedno z vyloučení domácích, když tečovaná střela 
od modré čáry proplachtila až do domácí branky. 
Blanenští nepolevili a do konce třetiny opět srovnali 
Šmahelem. 
 Do třetí třetiny vstoupili o něco lépe hosté. Nejprve 
ubránili přesilovku a poté z nenápadné akce ve 47. 
minutě šli opět do vedení, které se ukázalo jako 
rozhodující. Dynamiters se snažili o srovnání, ale 
soustředěnou obranou hostů procházeli obtížně. 
Kýžené vyrovnání nepřinesla ani závěrečná power 
play

SKHM Baník Hodonín B – Dynamiter Blansko 
HK 2:5 (0:2, 1:2, 1:1).Branky: 2. Grünwald (Staněk, 
Malý), 3. Jílek (Král), 28. Staněk, 39. Jílek (Král, 
Kuběna), 48. Rašovský (Malý, Hussein). Blansko: 
Šenk - Hussein, Antoňů M., Verner, Němec, Rašov-
ský, Sedláček - Grünwald, Antal, Kubíček, Kuběna, 
Jílek, Müller, Malý, Král, Staněk. 
 Blanenští vlétli na svého soupeře a již ve třetí 
minutě vedli o dvě branky, když se v rychlém sledu 
trefi li Grünwald a Jílek. Tempo hry poté oboustranně 
opadlo a hosté se snažili kontrolovat zápas. Do konce 
třetiny přes četné šance hostů již branka nepadla. 
 Do druhé třetiny vstoupili velmi aktivně domácí a 
po několika šancích ze samostatného nájezdu snížili. 
Hned o minutu později se však nemýlil Staněk a otupil 
snahu Hodonína. V závěru druhé třetiny ještě přidal 
Tomáš Jílek čtvrtou branku hostů. 
 Ve třetí třetině byl vidět podobný obraz hry. Rašov-
ský svojí brankou defi nitivně zlomil odpor domácího 
týmu a utkání se pak spíše dohrávalo. Dvě minuty 
před koncem se nakonec domácím ještě podařilo 
výsledek zkorigovat. 

HC Lvi Břeclav – Dynamiters Blansko HK  6:4 (1:2, 
4:1, 1:1). Branky: 16. Antoňů T. (Grünwald), 20. Král 
(Němec), 21. Král (Berka), 57. Sedláček. Blansko: 
Vlach (Šenk) - Němec, Sedláček, Rašovský, Berka 
P., Verner - Antoňů T., Grünwald, Kubíček, Kuběna, 
Müller, Jílek, Král, Malý, Berka M., Staněk. 
 Utkání začalo tradičním náporem domácích, ale 

pozorná obrana hostů bez větších potíží odolala. 
Blanenští se po té začali osmělovat k nebezpečným 
výpadům a přebírali inciativu v zápase. Branek se 
diváci dočkali až ke konci třetiny, když nejprve se 
prosadil za Dynamiters Tomáš Antoňů. Břeclavští 
o dvě minuty později vyrovnali, Král ale opět strhl 
vedení na stranu Blanska.
 Hned v první minutě druhé třetiny se prosadil opět 
Matouš Král a zvýšil již na 1:3. Domácím se podařilo 
v samém závěru přesilové hry snížit. V následujících 
minutách si Blanenští vytvořili spoustu velmi dobrých 
šancí na to, aby opět odskočili. Nepovedlo se. V 
druhé části druhé třetiny po chybě hostujícího beka 
uháněl domácí útočník sám na Vlacha a prostřelil ho.  
V závěru třetiny hosté vypadli z tempa a domácí je 
za to potrestali dvěma slepenými góly v rozmezí pár 
sekund.
 Od začátku poslední dvacetiminutovky zatlačili 
hosté svého soupeře do hluboké defenzivy, ale tuto 
převahu nedokázali dlouho přetavit v kontaktní bran-
ku. Ta přišla až v 56. minutě, kdy  Sedláček vypálil od 
modré čáry a kotouč zastavila až síť domácí brány. 
Blanenští v závěru zkusili hru bez brankáře, ale při 
tlaku do prázdné klece inkasovali.  

Bohumil Hlaváček

Vzpomínka
 Dne 14. 12. 2022 to budou 
dva roky od náhlého úmrtí 
mého manžela, tatínka, dě-
dečka a pradědečka pana 
KARLA NESRSTY z Blanska. 
Opustil nás náhle bez slůvka 
rozloučení. Zanechal nás v 
slzách a s bolestí v srdcích. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Stále vzpomínají manželka a děti s rodinami

Foto Nikola ŠkvareninováFoto Nikola Škvareninová
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Blansko přezimuje na desáté příčce
 Skvělý podzimní fi niš završili blanenští fotbalisté výhrou v posledním utkání s Vítkovicemi. To se 
odehrálo netradičně na umělce na Mlýnské. Z propadliště, kde se ocitli před několika koly, se nako-
nec vyhoupli na velmi lichotivou desátou příčku. Příchod trenéra Jiřího Vorlického byl nepochybně 
správným impulsem, který přinesl kýžené pomyslné ovoce.

FK Blansko – MFK Vítkovice 4:0 (2:0). Branky: 
11. Jaroš, 12. Jaroš, 65. Kapur, 83. Crhan. Blansko: 
Kalina – Chyla, Blažík (55. Tulajdan), Černý, Feik, 
Holman (82. Crhan), Dano, Smrčka, Thon (51. 
Rajčinec), Jaroš (82. Alassane), Kapur (82 Psota). 
 V první šanci se ocitli hosté, míč z hlavy Richtára 
ale mířil nad. Záhy poté přišly chvíle Karla Jaroše. Po 
rohovém kopu se k němu dostal vyražený míč, který 
nekompromisně napálil do sítě – 1:0. Gólovou radost 
sobě i divákům zopakoval po chvíli stejný hráč ještě 
jednou, když za záda vítkovického brankáře poslal 
lob po luxusním centru Chyly – 2:0. Domácí rychlé 
vedení poslalo do herní pohody, zejména obranná 
hra byla ukázková. Vítkovičtí však neskládali zbraně 
a postupně se začali dostávat do hry. Největší šanci 
měli v 36. minutě, když po přízemní umístěné střele 
Jelena musel Kalina vytáhnout parádní zákrok, aby 
míč vytěsnil na roh. Ve zbytku poločasu ještě měli 
k brance blízko Thon i Kapur, jejich pokusy šly ale 
těsně vedle. 
 Snahy hostí o změnu stavu přetrvaly i do druhé 
půle, Kalina musel brzy zasahovat po Richtárově 
ostré střele. V 57. minutě měli Vítkovičtí možnost 
skórovat z nebezpečného přímého kopu, ani nad-
vakrát se jim to ale nepovedlo. Defi nitivní razítko na 
tříbodový zisk pro Blansko přidal Kapur. Ten si po 
kombinaci s Tulajdanem připravil míč a technicky 
zvýšil – 3:0. S chutí hrající Blanenští měli chuť na 
přídavek, Holman ale mířil vedle a Feik rozezvučel 
břevno. Čtvrtá branka ale nakonec zaslouženě při-
šla. Postaral se o ni Kryštof Crhan. První šanci mu 
gólman ještě pokryl, pomstil se mu ale záhy, když 
při rozehrání poslal rovnou od praporku míč přímo 
za jeho záda– 4:0. Danův pokus pár minut před kon-
cem již šel nad, pátá gólová radost nebyla domácím 
souzena.

 Blanenští fotbalisté mají za sebou hektický 
podzim, ve kterém se ocitli až v samém sestu-
povém pásmu. Po trenérské výměně se zvedli 

Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

a konečné desáté místo před zimní pauzou jim 
dává přece jenom trochu klidu. Jak již bývá zvy-
kem, je velmi pravděpodobné, že do jarní části 
dojde určitě ke změnám v podobě odchodů i 
příchodů. Budeme jim přát do druhé poloviny 
soutěže hodně zdaru.

Bohumil Hlaváček

Msfl 
Další výsledky: Uherský Brod - Rosice 1:1, Hranice 
- Kvítkovice 3:0, Frýdek - Velké Meziříčí 2:2, Uničov - 
Kroměříž 2:2, Frýdlant - Hodonín 0:4, Vrchovina - Zlín 
B 2:1, Ostrava B - Znojmo 3:2, Hlučín - Slovácko B 0:1.

1. Kroměříž 17 12 4 1 49:20 40

2. Hlučín 17 12 2 3 40:21 38

3. Rosice 17 11 2 4 38:13 35

4. Ostrava B 17 11 2 4 44:23 35

5. Slovácko B 17 8 7 2 37:20 31

6. Uničov 17 7 4 6 32:21 25

7. Hodonín 17 7 4 6 33:24 25

8. Kvítkovice 17 6 5 6 30:34 23

9. Uh. Brod 17 6 4 7 22:27 22

10. Blansko 17 6 2 9 29:33 20

11. Frýdek 17 5 5 7 23:28 20

12. Hranice 17 5 5 7 21:26 20

13. Vrchovina 17 5 5 7 21:30 20

14. Zlín B 17 5 4 8 20:25 19

15. V. Meziříčí 17 4 5 8 31:47 17

16. Frýdlant 17 4 4 9 17:39 16

17. Znojmo 17 2 6 9 19:39 12

18. Vítkovice 17 0 4 13 13:49 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

Karel Pernica: Tréninky kluky 
hrozně baví

Jiří Vorlický dodal týmu sebevědomí

 Co se podle tebe s mužstvem stalo po výmě-
ně trenérů? Předpokládám, že působení Petra 
Vašíčka nezavrhuješ…
 To stoprocentně ne. Udělal v Blansku strašně moc 
práce, moc si ho vážím, to asi všichni. Je mu za co 
děkovat. Nebyly ale výsledky. Logicky byl odvolaný, 
nebudu se k tomu vyjadřovat.

 Přišel Jiří Vorlický…
 Mužstvo dostalo nový impuls. Jirka přinesl jinou 
koncepci hry, dostal k dispozici i nové hráče, které 
Petrovka neměl.

 Změnily se i tréninky?
 Ano, úplně. Každý trenér má svoje metody, ty jeho 
kluky velice baví, to je strašně důležité, jsem za to 
rád. A jsou hlavně výsledky. Teď záleží na tom, kdo 
po podzimu odejde, to si nedělám iluze. Už je něco 

nastíněno, nebudu to 
zatím ventilovat. Kádr 
je ale natolik silný, aby-
chom se zachránili, to 
věřím.

 Z bezprostřední-
ho pásma sestupu 
se podařilo díky zá-
věrečnému sprintu 
uniknout…
 Určitě. Zápas ve Frýdlantu jsme si ještě sami 
prohráli. Nenašli jsme recept na jejich obranu, i 
když jsme byli jasně lepší. Další utkání nám vyšla 
perfektně. Jsem za kluky velice rád, moc jsem jim 
přál, aby se přezimovalo veseleji.  

-boh-

 Vedoucím mužstva je u FK Blansko Karel Pernica. Popovídali jsme si o současné situaci mezi 
hráči.

Chcete, abychom psali o vašem sportu? Kontaktujte 
redaktora: tel. 776 198 192, orblansko@seznam.cz

 Můj výborný kamarád Jirka Vorlický má za sebou pár hektických měsíců na lavičce blanenského 
fotbalového áčka, kam nastoupil místo svého přítele Petra Vašíčka, když byl tým téměř na dně tabulky 
moravskoslezské ligy. Mise se mu daří, Blansko opustilo záchranářské vody. Krátce jsme si popovídali… 

 U blanenského fotbalu už ve vedení působíš 
déle, že?
 Už to bude rok, nenapadlo mne ale, že skončím u 
mužů. O toto angažmá jsem nijak neusiloval, protože 
jsem se chtěl soustředit na mládežnickou základnu. 

 Nástup byl o to nepříjemnější, že jsi měnil na 
tomto postu dobrého kamaráda…
 To je horší, jestli se trenéři mezi sebou dobře znají. 
Navíc, když jde o předčasné ukončení angažmá. 
Od prvního tréninku jsem se snažil tým co nejlépe 
poznat. Některé z těch kluků jsem potkal v mládeži 
Zbrojovky. Myslím, že se zase tak moc nezměnili. 
Soustředil jsem se hlavně na pro mne nové tváře. 
Vytipovat posty, na něž je budu používat. Petrovi na 
rozdíl ode mne chyběli Karel Jaroš a Dani, myslím, 
že málo využili Kapura. Největší změna nastala právě 
na místě hrotového útočníka.

 Získali jste sílu dopředu…
 Všichni útočníci se chytili, najednou jsme dávali 
góly, které chyběly. I tým jako celek začal hrát dobře, 
sebevědoměji. Moc pomohly ty Kapurovy branky, 
chytil se v útoku, kde nehrál. 

 Jaké máš plány na jaro, potřebuje tým posílit?
 O naše hráče se logicky zvedl zájem. Určitě nějaké 
odchody budou. A pokud budou, musí dojít i na nějaké 
příchody. To bude otázka na leden. 

 Zeptám se natvrdo. Jsme z nejhoršího venku?
 Lidově řečeno, utekli jsme hrobníkovi z lopaty, ale 
na jaře na ní můžeme sedět znovu.

 Na závěr, ještě z jiného soudku. Fotbaloví 
příznivci sledují pozorně osudy tvého nesmírně 
talentovaného syna Lukáše v Bergamu v italské 
lize. Stále jakoby té smůly nebylo dost…
 Pokud se mám vyjádřit k tomuto tématu… Mám 
dva šikovné syny. Jirka se rozhodl spíše pro tu 
amatérskou linii, kdo sleduje mého Lukáše, ví, že je 
to hráč s nesporným talentem, o něhož stálo několik 
evropských klubů. Rozhodli jsme se pro Atalantu Ber-
gamo. Bohužel ho stále brzdí zdravotní problémy s 
kolenem, je po několika operacích. Ne každý v Česku 
to ví, že byl již v sedmnácti v kádru pro Ligu mistrů. 
Já stále doufám, že ten potenciál, který v sobě má i 
svoji lidskost bude moci naplnit. Moc bych mu to přál. 

Bohumil Hlaváček

Memoriál Dana Němce pětadvacátým 
ročníkem uzavřel svoji historii

 Po pětadvacáté se střetli fotbalisté na závěr podzimní sezóny v Blansku na Údolní ulici na popu-
lárním halovém turnaji s názvem Memoriál Dana Němce. Ten pořádala rodina tragicky zemřelého 
fotbalisty ve spolupráci s FK Blansko. Letos naposledy.

 Historie akce je velmi bohatá, představili se na 
něm hráči ze širokého regionu několika generací. 
„Rozhodli jsme se s manželkou, že tento ročník ji 
uzavře. Bylo stále těžší sehnat sponzory a akci za-
bezpečit tak, jak jsme si přestavovali,“ vysvětlil Josef 
Němec, který stál s ženou Věrou u všech ročníků. 
Patří mu za to nesmírný dík a uznání.
 A jak dopadl ten poslední? Překvapivým vítězem 
se stala Rudice, která měla kádr posílený o plejery 
z různých dalších klubů, když ve fi nále zdolala 
Ráječko. Pořádající Blansko skončilo třetí, když se 
na hřišti jako hráč objevil i jeho trenér Jiří Vorlický. 
Nechyběla tradičně ani partnerská Legnica.
 Z výsledků turnaje: Blansko - Rudice 1:3, Feik. 
Rájec-Jestřebí - Ráječko 1:5. Kunštát -  Vysočany-
-Šošůvka 2:1, Legnica - Bořitov 2:2. Rudice - Vyso-

čany-Šošůvka 3:1. Ráječko -  Bořitov 2:3. Blansko 
- Kunštát 3:0, Chyla, Černý, Vorlický. Rájec-Jestřebí 
- Legnica 2:0. Kunštát - Rudice 2:1. Legnica - Rá-
ječko 0:7. Vysočany-Šošůvka - Blansko 0:8, Psota, 
Chládek 2, Chyla, Kamenský, Jaroš, Vorlický. Bořitov 
- Rájec-Jestřebí 0:2. Semifi nále: Rudice – Rájec-
-Jestřebí 3:0. Ráječko - Blansko 0:0 (3:2 pen.). Utkání 
o 7. místo:Vysočany - Šošůvka - Legnica 7:4. Utkání 
o 5. místo: Kunštát - Bořitov 3:4 (po penaltách). 
Utkání o 3. místo: Blansko - Rájec-Jestřebí 8:0, Psota 
3, Černý 2, Chládek, Feik, Holman. Finále:  Rudice -  
Ráječko 2:0. Nejlepší střelec: Marek Psota, 5 branek 
(Blansko). Nejlepší hráč: Jan Fiala (Rudice). Nejlepší 
brankář: Vojtěch Kubín (Bořitov).

Bohumil Hlaváček

Josef a Věra Němcovi turnaj založili a byli u všech ročníků.Josef a Věra Němcovi turnaj založili a byli u všech ročníků.


