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 Společnost HOPA group nabízí již mnoho let v Blansku nové bydlení a mezi její klienty patří již stovky 
občanů našeho města. Loni zkolaudovala dva nové bytové domy na Písečné, kam se na Vánoce stěhovali 
noví majitelé. V současné době buduje HOPA group velmi zajímavý komplex dvojdomků v Ráječku.

 Otázka bydlení na Blanensku je stále aktuální, na 
mnoho zájemců se v případě prodeje bytů v Bytových 
domech Nad Čertovkou nedostalo. Dobrou zprávou 
pro všechny, kteří by rádi bydleli v novém, je nově 
realizovaný projekt fi rmy HOPA group v Ráječku. Zde 
by mělo vzniknout rovnou 77 jednotek ve 35 domech. 
Více přibližuje Jan Musil, jednatel společnosti.
 „Na rozdíl od bytů se v tomto případě nejedná o ma-
lometrážní bydlení, vyrůst by tu mělo několik desítek 
nízkoenergetických domů 3+kk, 4+kk a 5+kk. V dnešní 
době předražených pozemků a jejich nedostatku se 
jedná o velice dobrou příležitost. Tento koncept je pro 
lidi, kteří ví, co chtějí – větší rodiny, starší páry, majitele 
velkých bytů, kteří chtějí jít do rodinného domu, ale 
nemůžou si jej v dnešní době dovolit.“
 Projekt v Ráječku vyniká svojí výjimečností a 
originalitou. Troufám si říct, že na Blanensku nic 
podobného dosud není. Nejde totiž pouze o bytovou 
jednotku s obrovským domem a spoustou sousedů, 
ale o komfort a cenovou dostupnost. Za cenu okolo 
devíti milionů korun koupíte parcelu s domem 5+kk 
postaveným na klíč, přičemž na vás bude si pouze 
sbalit kufry a přestěhovat se. 
 „Na rozdíl od mnohých bytových staveb jsou v ceně 
krbová kamna, řešíme i venkovní prostory a prvky, jako 
třeba oplocení. Nechybí terasa, podlahové vytápění, 
tři ložnice nebo velkorysá obývací část o výměře ko-
lem čtyřiceti metrů čtverečních. V ceně budou i dvě 
parkovací stání, retenční nádrž na dešťovou vodu 
a další praktické věci, které nebude muset budoucí 

majitel dodělávat. Bude to zkrátka bydlení bez další 
práce a investic. Pokud by se našlo cokoli, co by 
chtěl zájemce dodělat, ať už jsou to solární panely, 
rekuperace apod., vyjdeme mu vstříc. Podobu stavby 
si může zákazník sám pozměnit a upravit. Děje se 
tak, pokud například nechce námi navrhnuté stan-
dardy. I to považuji za velkou výhodu, tento přístup 
praktikujeme u každé naší výstavby. Každý člověk 
má svoji individuální představu o bydlení a my mu 
tak pomůžeme postavit bydlení tak, jak si jej vysnil,“ 
upřesňuje Jan Musil.
 Stavět se začalo už letos na podzim, celý komplex 
by měl být hotový v létě 2024, ale první majitelé se 
budou stěhovat už v roce 2023, kdy bude dokončena 
první etapa. Případní zájemci si mohou již od ledna 
bydlení rezervovat, přičemž je nečeká žádná záloha, 
pouze předběžná rezervace. Potenciálních zájemců 
eviduje Jan Musil už více než padesát, což jen svědčí 
o tom, jak velká je poptávka po bydlení v Blansku a 
okolí.
 Na závěr připojuje Jan Musil za společnost HOPA 
group vánoční přání: „Všem našim stávajícím i budou-
cím klientům děkujeme za důvěru a přízeň v letošním 
roce. Rádi bychom při této příležitosti popřáli všem 
občanům Blanska hezké Vánoce a rok 2022 plný 
úsměvů, štěstí a splněných přání. A toužíte-li po no-
vém bydlení, nepište Ježíškovi, ale nám. Pomůžeme 
vám realizovat sny o spokojeném bydlení, stejně jako 
mnoha rodinám před vámi.“
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Přeji Vám pohádkové Vánoce, buďte 

s rodinou, přáteli a užijte si klidu a pohody.  

Do dalšího roku hodně štěstí 

a životního elánu.

Ing. Miloš Polák 
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Cena tepla v Blansku bude příští 
rok 778 Kč za 1 GJ

 Přenesme se na chvilku o dva tisíce let v čase nazpět, do období „přelomu letopočtu“. Do měs-
tečka s názvem Betlém, které leží na území dnešního státu Izrael, asi 6 km od města Jeruzaléma. 
Jsme v oblasti mezi Mrtvým mořem s řekou Jordán, která do něj ze severu vtéká a východním 
pobřeží Středozemního moře, jsme v období Římské říše, jejíž je toto území součástí, za vlády 
císaře Augusta (od 25 př.n.l.). Římská říše byl státní útvar obepínající v té době celé Středozemní 
moře od Španělska, přes Francii, Itálii, Balkán a Turecko, a také Egypt a celé východní pobřeží 
v místech dnešních území Izraele, Jordánska, Sýrie a Libanonu. Do roku 27 př.n.l. měla Římská 
říše podobu republiky, a od toho roku se datuje forma císařství, prvním císařem byl zmíněný 
Octavianus Augustus, po něm Tiberius (od 14 n.l.), Germanicus a známý Caligula (od 31 n.l.).

 Mezi roky 7-4 př.n.l. se na okraji Betléma 
narodil chlapeček jménem Ježíš, syn Marie a 
tesaře Josefa. Historikové o osobě Ježíše větši-
nou uvádějí, že byl židovský pocestný kazatel a 
zakladatel křesťanství a nikterak nezpochybňují 
jeho existenci. Je nutno si uvědomit, že v postavě 
Ježíše (Krista) se spojuje a někdy i kříží - histo-
rický pohled, vycházející z  výzkumů a bádání,  
s obrazem mytologickým a náboženským, který 
vychází z křesťanského učení, především ze 
starozákonních textů, což představují židovské 
biblické knihy a tabulky praotců, mudrců a proro-
ků z období před narozením Krista (až 1500 let 
př.n.l.), a také tzv. evangelií, které byly sepsány 
až po narození Krista a po jeho Smrti a Vzkříšení, 
jejichž autoři byli Ježíšovi souputníci, svatí Marek, 
Matouš Lukáš a Jan; knihy evangelií jsou hlavní 
součástí tzv. Nového zákona.
 My, křesťané, si připomínáme po staletí jako 
den narození Ježíška 25.prosinec, tomuto dni však 
předchází mnohem populárnější den předchozí, 
nazývaný Štědrý večer. Ten slaví drtivá většina 
lidí na celé planetě bez ohledu na víru, slaví ho 
ateisté, věřící křesťané i mnozí jiní. Oslavu tohoto 
večera a obdarovávání blízkých dárky patří mezi 
bohulibé konání člověka, kde se projevuje snad 
bez výjimky to dobré, co v sobě každý homo sa-
piens má. Jistě není třeba připomínat - a každý to 
dobře známe – dojetí a pohnutí, provázející ten 
okamžik rozsvícení stromečku, pohledu na balíčky 
pod ním, rozzářené oči malých dětí a někdy i slzy 
dojetí nás dospělých. To všechno dohromady spo-
juje lidi na celé zemi a prožívají to ve stejný čas 
a v jeden den v roce (i když například Židé slaví 
podobné svátky jiným způsobem a malinko v jiné 
době, nicméně stále jde o stejný rituál – projev 
lásky k bližním, k rodině).
 Pro křesťany je stejně důležité, ne-li důležitější 
bohoslužba druhý den ráno, která symbolizuje 
oslavu narození Krista. Mše svatá, zakončená 
písní „Narodil se Kristus Pán, radujme se“ … no, 
myslím, že snad každý to alespoň jednou slyšel 
a viděl a tedy ví, co mám na mysli.
 Oslavy Vánoc a narození Krista přežily dva 
tisíce let vývoje lidské společnosti a není pochyb o 
tom, že se budou slavit, co bude lidstvo existovat. 
V historii se stalo, že některé společenské systémy 
ve své době měly snahu význam a podstatu Vánoc 
změnit, někteří čtenáři možná pamatují padesátá 
léta minulého století, kdy komunisté adorovali 
„dědu mráze“ a Betlémskou hvězdu nahrazovali 
rudou hvězdou sovětskou. Před tím nacisté měli 
svou „prozřetelnost“. Naštěstí bylo všechno marné 
a jak se jim to povedlo, to všichni víme. 

 Dnešní doba je té z let padesátých ne nepodob-
ná. Komunisté měli zaveden tuhý totalitní systém, 
v němž umírali nevinní lidé – tohle se naštěstí 
neděje. Ale snaha o odstranění duchovna a jeho 
nahrazením pouhými hmotnými požitky, to má s 
dnešní dobou velikou podobnost. Tehdy vyvíjely 
tlaky ústřední komunistické orgány, dnes to dělá-
me sami, a nikdo nás k tomu nenutí. Duchovno, 
víra, křesťanství jsou v defenzívě. Vánoční oslavy 
rozbalením dárků pro mnohé lidi končí, zatímco 
ve skutečnosti by tímto měly začít. A pokračování 
oslav na druhý den by se nemělo projevit výletem 
do Olympie, ale mělo by být nahrazenou návště-
vou kostela. Bohužel, ony ty chrámy konzumu pro 
mnohé vlastně jakýmisi „svatostánky“ jsou.
 Ty pravé Svatostánky jsou ale jinde. Měly by být 
v našich duších, v lásce a odpuštění, v toleranci a 
empatii. Ježíš se pro člověka obětoval svou smrtí, 
Vzkříšením pak ukázal cestu k Bohu. Po nás se 
chce, abychom v sobě hledali to lepší, to dobré, 
čím jsme od narození vybavení. 
 Dopracovali jsme se lopotným vývojem k bla-
hobytu a svobodě. Ale o co víc máme peněz, o to 
víc nám chybí duše. Moderní společnost jakoby 
s pojmem „duše“, „duchovno“ neuměla pracovat. 
Lidské konání se týká pouze materie, peněz, 
bohatství a moci. Jako bychom byli poblouzněni 
rozkošemi, které tyto hodnoty přinášejí. A zcela 
zapomínáme na známé: „člověče, pamatuj, že 
prach jsi a v prach se obrátíš“, zapomínáme na 
pomíjivost světa. Papež Benedikt XVI. vyjádřil 
charakter dnešní doby slovy: „jsme omezenými 
tvory, hříšníky, kteří ustavičně potřebují pokání a 
obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou 
totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem 
sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. 
Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do 
náruče Boha“.
 Zkusme se – a právě nyní o Vánocích máme 
takovou příležitost - zahloubat do myšlenek o 
pravém důvodu a poslání lidského života. Zkusme 
přemýšlet o sobě, o druhých, o tom, zda všechno, 
co děláme, je dobré nejen pro nás, ale třeba i 
pro jiné, zda někdo z blízkých nepotřebuje naši 
pomoc, přemýšlejme o stáří, které potká každého, 
přemýšlejme, zda někomu neubližujeme, přemýš-
lejme o pravdě a lásce, přemýšlejme o pozitivních 
věcech, zkusme se oprostit od nenávisti, zášti. 
Přemýšlejme…
 Mimochodem – nemusíme pořád koukat na po-
hádky. Televize se taky dá vypnout. A KAUFLAND 
bude mít otevřeno i zítra..

-mn-

Freddieho sloupek
Vánoce 2.1

 Lehce nasněžilo, dny se zkracují ke svému minimu, 
všem v uších zní všudypřítomné vánoční písničky a v 
televizi se začíná „pohádkovatět“ úměrně s krátícím 
se časem, který neúprosně směřuje k uzavření dalšího 
roku.
 Pro některé to byl rok radosti a hojnosti, pro některé 
nikoli, ale není třeba házet fl intu do žita, protože lidský 
život je příliš krátký na to, abychom jej prožili ve stresu 
a nespokojenosti, když je řešení na dosah ruky a dost 
možná ještě blíž. Nastavit si Vánoce ve svých srdcích 
a mysli je jednodušší, než se na první pohled zdá. Není 
to přece čas shonu a bláznovství pro ty, kteří se dokáží 
nejen v tento čas zastavit a zamyslet nad životem svým 
i životy svých bližních. Nad tím, co člověk sám o své 
vůli ovlivnit může, dokáže a chce; a nad tím ostatním.
 I já se někdy na okolní svět dívám pesimistickým 
pohledem. Třeba tehdy, když jsem se doslechl, že 
jedna z eurokomisařek v rámci hyperkorektnosti 
navrhuje nepoužívat slovo „Vánoce“. Jenže na ten 
druhý pohled je to jinak a vždycky bude. Tento čas a 
tato doba pro mne VŽDY bude Vánocemi – oslavou 
dne, kdy se narodil Ježíš Kristus a nikdo, nikde a za 
žádných okolností mi to nemůže vytrhnout z mého 
srdce. I kdyby se na hlavu stavěli, budou to Vánoce. 
A přes to nejede vlak.
 Každý bilancuje a nejinak jsem na tom já. Prožil jsem 
rok, který nebyl jednoduchý, ale jsem vděčný za každý 
jeho den. Za každý okamžik, kdy jsem mohl změnit 
něco malého na sobě nebo se snad svým životem 
dotknout života někoho jiného. A doufám přitom, že 
těch pozitivních doteků bylo více než těch druhých.
 Každý znás stojí každý den před nějakou volbou. 
Někdo před malou, někdo před volbou, která může 
dramaticky měnit životy naše i životy ostatních. A 
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každá z nich má svoji váhu. I tak nepatrně malicherná 
volba, jako je kudy přejít ulici může mít nějaký dopad, 
ačkoli se to na první pohled nemusí zdát a výsledek 
se projeví za delší časový okamžik.
 Jsme v tento vánoční čas rozněžnělí a snadno 
podléhající iluzi dobra. Zapomínáme přitom možná na 
to, že chovat se k sobě hezky a s respektem nemusí 
a není výsada Vánoc, mělo by to tak být každý den. 
Někteří z nás si mohou plést i pojmy, slušnost zamě-
ňovat za slabost, dobrý skutek zaměňovat za něco, 
co chceme vystavovat na odiv ostatním.
 Ale to, co je opravdu a ryze dobré, je většinou skryto. 
Třeba ty na první pohled malicherné dobré skutky, 
které mnozí dělají, když se nikdo nedívá. Nestojí o 
ocenění, protože jejich motivace je jinde. Jejich moti-
vací je láska k ostatním, a nikoli k sobě samým. Svět 
by byl bezpochyby báječným místem k životu, kdyby 
takových skutků a takových lidí bylo co nejvíc.
 Uzavírá se další rok. Já budu Vánoce slavit jako 
každý rok. Jako oslavu dne, kdy se lidstvu dostalo 
jednoho z největších dárků. Kdy je postihlo štěstí, 
které nejde nikde jinde najít a ničím nejde nahradit.
 Já vím, že ne všichni jsou věřícími, přesto se za ně 
modlím. Chápu dokonce jejich skepsi a nedůvěřivost, 
sám jsem si těmito pocity prošel a byla to stejně tnitá 
cesta, jako ta, kterou se vydávám do každého nového 
dne. Jen se do ní vydávám s nadějí a vírou v život, 
sebe sama a v toho, kdo mi ten život daroval spolu s 
pocitem svobody, naplnění a lásky. 
 Nikdo nikoho nemůže přesvědčit, že Bůh existuje. 
A přesto je to tak snadné. Je to stejné jako s láskou. 
Nikdo vám nemůže říct, že milujete, to musíte cítit. A 
pocit je to neopakovatelný a naprosto jasný. A je to na 
vás vidět.
 Děkuji za každý den. A za všechno, co mi další dny 
přinesou, ať už je to výhra nebo něco nepříjemného. 
Život totiž není o tom, jak hluboko můžeme klesnout, 
ale spíše o tom, jak vysoko jsme odhodláni zamířit.
 Požehnané Vánoce plné lásky…

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Hojně diskutovaným tématem posledních týdnů jsou rostoucí ceny energií. Významnou částí 
celkové platby za energie jsou i platby za teplo. O ceně tepla a celkovém vývoji okolo CZT jsme si 
povídali s jednatelem společnosti ZT energy, která dodává teplo v Blansku, Svatoplukem Nezvalem.

 Jaká bude cena tepla v Blansku v příštím roce?
 Cena tepla v Blansku příští rok stoupne na 778 Kč 
za 1 GJ vč. DPH. Reaguje tak na aktuální mimořád-
nou situaci na energetickém trhu, na kterém se ceny 
zemního plynu za poslední měsíce znásobily. I přes 
toto zvýšení se cena tepla v Blansku nebude nijak 
vymykat průměrné ceně tepla v ostatních městech. 
Obdobnou cenu tepla pro příští rok zveřejnil městský 
dodavatel tepla v Brně. Naopak vyšší cenu tepla 
budou lidé platit například ve Vsetíně, Liberci, Opavě 
nebo v Praze.

 Dalo se zdražení ceny tepla předejít?
 Tuto zcela bezprecedentní situaci nemohl nikdo 
předpokládat. Naše společnost odebírala zemní 
plyn od renomované společnosti, která jej dodávala 
takovým odběratelům jako jsou Kofola, IVECO nebo 

například Správa Pražského hradu. I přes tyto refe-
rence společnost aktuální situaci na trhu neustála. 
My jsme se tak dostali do situace jako mnoho jiných, 
dle aktuálních zpráv kupříkladu Energetický regulač-
ní úřad, jemuž také zkrachoval jeho dodavatel.

 Kolik toto zdražení bude znamenat měsíční 
navýšení plateb pro průměrnou domácnost?
 Zvýšení ceny tepla od 1.1.2022 bude znamenat 
pro průměrný byt zdražení zhruba 400 Kč měsíčně. 
Podotýkám, že od začátku této mimořádné situace 
se snažíme všem odběratelům, kteří mají zájem o 
konstruktivní jednání, vycházet maximálně vstříc, 
například v podobě splátkových kalendářů. 

 V posledních týdnech město Blansko několi-
krát zveřejnilo informace o nesouhlasu se zvý-
šením záloh. Tento týden zastupitelstvo města 
neschválilo cenu tepla pro příští rok. Bude i tak 
cena tepla platit?
 Na výše zmíněnou cenu tepla nemá vliv ani postoj 
zastupitelstva města Blansko. Cena dodávaného tepla 
je určována podle smluv uzavřených mezi ZT energy,  
jako dodavatelem, a jednotlivými odběrateli v souladu 
se zákonem a cenovými rozhodnutími Energetického 
regulačního úřadu. Schválení či neschválení kalkulace 
ze strany zastupitelstva města Blansko tak na její 
výši nemá, jak se mohou jednotliví odběratelé tepla 
přesvědčit ve své smlouvě, žádný vliv. 

 Město Blansko tvrdí, že jste mu nedodali po-
třebné podklady…
 Naše společnost městu Blansko doložila veškeré 
podklady, na které má město podle uzavřené smlou-
vy nárok. Dokonce jsme doložili i další podklady 
nad rámec našich povinností, konkrétně smlouvy s 
dodavateli a podklady z účetnictví. I přes tento fakt 
zastupitelstvo cenu tepla neschválilo. Z naší strany 
jsme městu vycházeli vstříc nad rámec našich povin-
ností, ani to nestačilo. Bohužel do dnešního dne nám 
město Blansko přes bezpočet jednání nevysvětlilo, 
na základě kterých ustanovení uzavřené smlouvy si 
žádá další podklady.
 O to více je zarážející, že město dokonce hovoří 
o výpovědi smlouvy o nájmu technologie s naší 
společností, ačkoliv neuvedlo jediný konkrétní dů-
vod pro tento krok kromě obecných frází ohledně 
porušování povinností z naší strany bez jediného 
konkrétního příkladu. Je nutno podotknout, že naše 
společnost řádně plní své povinnosti vyplývající z 
uzavřené smlouvy s městem. Jak jsem již uváděl, 
dokonce se snažíme městu vyjít vstříc nad rámec 
našich povinností. V uzavřené smlouvě je přesný 
výčet důvodů pro vypovězení smlouvy, přičemž ani 
jeden z nich není ani náznakem naplněn.
 Závěrem mi dovolte všem vašim čtenářům popřát 
vše nejlepší do nového roku, především hodně zdra-
ví. Ať je ten příští rok alespoň o něco klidnější než 
ten letošní.

-r-



317. prosince 2021

Sponzor rubriky:

Na kávě s Andreou Kaňkovskou

 Jak jste se dostala ke své 
umělecké tvorbě?  
 Moje maminka mě v první třídě 
na konci září přivedla do lidové 
školy s tím, že jsme nestihly kla-
sický termín přihlášek, ale že jsem 
tak talentovaná, že mě určitě musí 
někdo vzít (smích). Nechali mě 
obligátně nakreslit autobus, jak 
jedeme se školou na výlet, a pan 
učitel řekl, že jsem opravdu šikovná 
a že bych měla chodit do výtvarky. 
Říkal ovšem, že on mě vzít nemů-
že, protože učí až druhý stupeň, ale 
předá mě kolegům. Maminka však 
trvala na tom, abych chodila právě k 
němu, a prosadila si to, takže jsem 
se začala učit u docenta Michálka. 
Když se mě ptali v první třídě, čím 
chci být, říkala jsem, že malířkou, v 
sedmé třídě jsem chtěla být grafi čka, protože pan učitel 
Michálek byl grafi k. 
 Takže jsem měla docela jasno. Hledala studium s 
uměleckým zaměřením v dosahu Ústí nad Labem, 
proto jsem šla na Střední uměleckoprůmyslovou školu 
sklářskou v Kamenickém Šenově. Dál jsem vystudovala 
v Ústí nad Labem Fakultu umění a designu, kde jsem 
prošla Ateliérem skla a Ateliérem přírodních materiálů. 
Následně jsem pokračovala v Brně na Fakultě výtvar-
ných umění v Ateliéru sochařství. Po absolvování vyso-
kých škol jsem učila na středních uměleckých školách. 
Nějakou dobu například ve Velkých Opatovicích na ke-
ramické škole či na Střední uměleckoprůmyslové škole 
v Jihlavě-Heleníně, kde jsem vedla ateliér výstavnictví. 
Pak jsem začala pracovat v galeriích – začala jsem v 
Moravské galerii, tam jsem vedla lektorské oddělení 
a pokračovala jsem ve Fait galerii jako produkční. Po 
mateřské dovolené jsem nastoupila do blanenské galerie 
jako dramaturgyně na menší úvazek. Ale s Galerií města 
Blanska jsem spolupracovala již dřív. 

 Podílela jste se na vzniku dětského koutku… 
 Ano, v galerii jsem připravila hernu, do níž jsem umís-
tila svou Sochařskou laboratoř, což je můj dlouhodobý 
projekt, který jsem rozvinula během mateřské. 

 Sochařská laboratoř – co si pod tím má člověk 
představit? 
 Jde o takovou stavebnici z prostorových tvarů. Dají 
se z ní poměrně jednoduše vytvářet různé objekty 
a instalace. Jsou to jednoduché geometrické nebo i 
fi gurální, rostlinné a jiné tvary všech barev z různých 
materiálů, jako jsou molitany, překližky, netkané textilie, 
dřevo, plasty… Ráda hledám další speciální materiály, 
takže používám i štětiny, koňské žíně, rohovinu; jsem 
ráda, když se mi dostane do ruky třeba dřevokorek a 
jiné kompozitní materiály. Sochařská laboratoř je tedy 
možnost, jak se jednak seznámit s materiály, na něž si 
člověk běžně nesáhne, a jednak vytvářet i větší objekty. 

To podle mě v dnešní době docela chybí – nejen děti, 
ale i dospělí se s prostorovou tvorbou moc nesetkávají. 
Kromě hlíny a modelíny málokdy pracují s jinými mate-
riály. Vždycky je pro mě překvapující průběh a výsledky 
a baví mě umožňovat tahle setkání s hmotou a dívat se 
na jejich překvapení z věcí, které v Sochařské laboratoři 
vznikají. 

 Čím se tvary spojují? Lepí se? 
 Ne, lepení nepoužívám. Buď se jen skládají na sebe, 
nebo se propojují tyčkami, hadičkami, provázky. Případ-
ně pomocí jednoduchých mechanických spojů. 

 Vystavovala jste někde svou tvorbu? 
 Naposledy jsem měla velkou výstavu Laboratorium 
v Záhoranské galerii Jána Mudrocha v Senici na Slo-
vensku. Jednalo se o interaktivní výstavu – bylo možno 
do ní kdykoliv vstoupit a cokoliv vytvářet z jednotlivých 
tvarů. Většinou ale vystavuji v ČR, občas i v zahraničí 
(FR, IT).

 Co chystáte? 
 Nyní připravuji další herny – interaktivní zóny pro 
galerii Hraničář v Ústí nad Labem a pro Sklářské mu-
zeum v Kamenickém Šenově. Také mám připravené 
dva výstavní projekty spojené s workshopem shodou 
okolností také na Slovensku – v Banské Bystrici a Bra-
tislavě. Uvidíme, zda se zrealizují vzhledem ke složitosti 
této doby. 
 Ve své tvorbě nejčastěji pracuji s konkrétním místem, 
nejsem z těch, kdo pracují do šuplíku. Dělám většinou 
specifi cké projekty na míru, které se nedají přenést 
do jiného prostoru. V poslední době jsem se věnovala 
výtvarným workshopům se Sochařskou laboratoří, které 
realizuji na základě poptávky od galerií. 

 Co vás baví z toho širokého pracovně-umělecké-
ho záběru činností nejvíc? 
 Baví mě právě ten široký záběr mých aktivit. Ale So-

Jakým směrem se ubírá Galerie města Blanska, o tom jsem si povídala s její dramatur-
gyní Andreou Kaňkovskou, která se zároveň sama věnuje umělecké tvorbě. Bydlí sice 
v Brně, ale s Blanskem je spojena právě prostřednictvím galerie.

chařskou laboratoř teď považuji za svůj hlavní projekt. 
Je to i důvod, proč jsem se přihlásila na doktorandské 
studium na galerijní pedagogiku na Masarykově univer-
zitě, takže tomuto projektu věnuji nejvíc energie a času. 

 Jaký materiál máte nejradši? 
 Poslední dobou nejčastěji pracuji s molitanem, což je 
takový netradiční sochařský materiál. Velmi mě zajímá 
hmatová zkušenost, kterou molitany nabízí díky široké 
škále od hutného molitanu až po paměťové pěny a 
umožňují jednoduché tvarování. Tvary navrhuji ve 3D 
programech a nechávám je vyřezat frézami ve fabrice. 
Vždycky jsem tíhla k netradičním materiálům a k těm, 
které nemají úplně dlouhodobé trvání. 

 Máte nějaký tvůrčí vzor? 
 Mám pocit, že doba, kdy jsem se vztahovala ke 
vzorům, už je za mnou, a snažím se spíš hledat svou 
vlastní cestu. Kdybych měla říct nějaké jméno, tak by 
to byla Eva Koťátková, je to pro mě velmi inspirativní 
umělkyně. 

 Jaký je koncept blanenské galerie? Je to místo 
pouze pro lidi, kteří rozumí modernímu umění? 
 Galerie města Blanska má poměrně dlouhodobou 
stálou koncepci. Samozřejmě míří na současné umění, 
ale snaží se také hledat vztah k místu samotnému a k 
obecenstvu města Blanska. Nesnaží se být VIP galerií 
pro úzkou skupinu lidí, ale hledá cestu i k divákovi, který 
třeba nemá takový přehled. I když se pořádá náročnější 
výstava, vždy se najde způsob, jak ji zprostředkovat 
obyčejnému člověku, aby se toho nebál. 

 Setkáváte se v galerii s negativními reakcemi na 
výstavu? 
 Občas se něco objeví v návštěvní knize, ale většinou 
negativní zpětnou vazbu nemáme. Je přirozené, že ne 
každý ne vždy porozumí všemu, co se zde odehrává, na 
druhou stranu si myslím, že to ani není nutný předpoklad 
každé návštěvy galerie. Jsme vždycky rádi za odvahu, 
když se někdo nový rozhodne setkat se se současným 
uměním. Ani já sama, přestože se v tomto prostředí 
pohybuji velkou spoustu let, nemůžu říct, že bych každé 
výstavě, kterou navštívím, plně rozuměla. To ale není 
důvod, který by měl člověka odradit od návštěvy výstav 
a galerií. 

 Co byste přála galerii do budoucna? 
 Bylo by pěkné dostat do galerie víc lidí, což se nám 
daří v rámci doprovodných programů, kdy sem přijdou 
lidi, kteří normálně na výstavy tolik nechodí. Zjistí, že 
se není čeho bát, že je to docela příjemný prostor a je 
zajímavé ho občas navštívit. Je to taková dlouhodobá 
mravenčí práce, připravovat publikum a nějakým způ-
sobem kultivovat veřejnost k tomu, aby vnímala, že žít s 
uměním je velmi obohacující zážitek a že je fajn umění 
do svého života pustit. 
 Práce v galerii není jen o organizaci výstav, domluvit 
autory, zajistit instalace, ale také o zprostředkovávání 
umění zajímavým a vstřícným způsobem veřejnosti. 
Je to jeden z velkých úkolů galerií a muzeí. Myslím si, 
že současné umění má pořád co nabídnout. A je ško-
da, že v České republice není návštěvnost galerií tak 
vysoká. 

 V zahraničí je to lepší? 
 Řekla bych, že ve Francii, Rakousku nebo Německu 
je mnohem běžnější chodit do galerie, třeba podobně 
jako chodit do kina. Na dlouhodobou návštěvnost má 
i vliv, jak funguje výtvarná výuka a výuka ke kultuře již 
od mateřských škol, je to systémová věc. 

 Proč má tedy člověk přijít do galerie, když tam 
třeba nikdy nebyl? Co tam má hledat? Co tam najde? 
 Záleží do jaké galerie a v jaké době, ale každopádně 
bych všem doporučila, pojďte do galerie, sami se pře-
svědčíte, jak různorodé to mohou být zážitky. Pro mě 
osobně je život s uměním velmi obohacující. Bez něj 
bych se cítila strašně ochuzená. Každý si může najít 
cestu a zažít to, že vás setkání s uměním může obohatit, 
a je jedno, jestli to bude na kurzu malby, nebo přijdete na 
vernisáž a popovídáte si s lidmi, dáte si víno… Umění 
totiž umožňuje různé druhy zážitků a každý si může ten 
svůj najít. Pokud jste osamělý běžec, v galerii najdete 
spoustu klidu a času na kontemplaci před uměleckým 
dílem. Pokud jste společenský tvor, přijďte na vernisáž, 
kurz, workshop a můžete být součástí zajímavého 
společenství. 

 Jak s návštěvností zamával covid? 
 Samozřejmě klesla, protože v této době každý zváží, 
jak moc bude společensky aktivní, protože to znamená 
víc a víc kontaktů. Třeba školy teď vůbec do galerie 
nechodí, i když předtím spolupráce se školami fungovala 
docela dobře.   

 Jak vybíráte autory, kteří v galerii vystavují? 
 Vždy se dělá brainstorming celého týmu (aktuálně 
Jolana Chalupová, Júlia Chodúrová a já), každý přijde 
s nějakými svými tipy a návrhy a pak se složitě hledá 
cesta, jak to poskládat tak, aby celek zastupoval třeba 
všechna média, mladé i starší autory, aby koncepty velké 
a malé výstavy vždy seděly k sobě. Je to docela složitý 
proces. Galerie chce představovat umění a umělce 
napříč všemi žánry, snaží se být barvitá a košatá, aby 
lidé, kteří třeba nejezdí na výstavy například do Prahy, 
měli možnosti i tady v Blansku ochutnat základní koktejl, 
co se na výtvarné scéně děje. 

 Co se chystá na příští rok? 
 Hned na sobotu 22. ledna se připravuje otevření 
výstavy Miroslava Štolfy, což je místní autor, který je již 
po smrti. Navštívili jsme jeho ateliér a objevili jsme tvorbu 
z šedesátých let. Tématem výstavy budou motocykly 
a brněnský autodrom. Můžete se těšit na překvapivý 
kurátorský výběr Štolfovy tvorby od Jany Písaříkové. 
Z dalších výstavních projektů roku 2022 bych uvedla 
například výstavu Tomáše Svobody, Zbyňka Baladrána 
a Josefa Daberinga, dále Terezu Damcovou a Erika 
Bindera nebo Mariana Pallu. 
 Ještě bych ráda zmínila, že během covidové doby 
vznikla nová edice Galerie na doma, což jsou pracovní 
listy s výtvarnými aktivitami, které si návštěvníci mohou 
zpracovat v klidu doma a které se vždy tematicky vzta-
hují k probíhající výstavě. 
 Na příští rok také galerie připravuje novinku, kterou 
bude festival do veřejného prostoru. Umožní, aby se 
umění dostalo k lidem i v době covidové.

Marie Kalová
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Nová Duha: Moderní prodejna ve Vavřinci

wwww.novaduha.cz

a Vyzvednìte Ve vámi zvolený èas

Vánoèní kapøi
Ve Vavøinci

od pondìlí 20.12.

Objednávejte také na tel. 604 564 476

V areálu Vavøineckého obchùdku

 O tom, že je nedaleko Blanska originální prodejna potravin, jsem slyšel už před pár lety, ale k její návštěvě jsem se dostal až letos v létě během jednoho z cyklovýletů. Obchod Nová Duha mne zaujal 
jak svojí architekturou, tak rozsahem sortimentu a milými bonusy, které skýtá jeho zázemí. Pokud jste tu ještě nebyli, rozhodně neváhejte a vezměte s sebou i děti. O tom, jak se prodává v obchodě na 
venkově, jsme si povídali s majitelem Jiřím Sehnalem.

 Jak dlouho provozujete obchod ve Vavřinci?
 Už to bude 15 let, ale předtím jsem již obchod 
provozoval na jiném, menším místě. Budova ve Vav-
řinci byla tenkrát ve velmi špatném stavu. Ono není 
divu, byla postavena už roku 1560. Rekonstrukce 
byla náročná, ale s výsledkem jsem moc spokojený. 
Zajímavé je, že vše, co jsme uvnitř našli, jsme ná-
sledně použili, například kamení nebo staré trámy. 
Později jsme k obchodu vybudovali dětské hřiště 
a kompletně vyřešili venkovní úpravy. Vzniklo tak 
hezké náměstí a lidé sem rádi chodí. Často tu také 
zastavují turisté, kteří šlapou pěšky, nebo cyklisté 
projíždějící Moravským krasem.

 Provozujete i další obchody?
 Ano. Máme prodejnu ve Sloupě, v Sudici a v 
Blansku u nemocnice. Obchod Nová Duha Vavřinec 
je nejmladší z naší rodiny prodejen a jeho podoba 

splňuje nejlépe naše představy o tom, jak by měl 
podnik tohoto typu na vesnici vypadat.

 Co tvoří sortiment vašich obchodů?
 Zákazníci tu najdou všechno, co v běžných potra-
vinách, samozřejmě také čerstvou zeleninu, ovoce, 
české maso a uzeniny nebo pečivo z okolních peká-
ren. Nedílnou součástí naší nabídky jsou regionální 
produkty výrobců a farmářů. Na tento typ potravin cílí 
stále více zákazníků, u nás je najdou v hojné míře. 

 Součástí obchodu je také muzeum. Co v něm 
můžeme vidět?
 V naší malé expozici můžete prozkoumat, jak to 
vypadalo ve světnicích našich babiček a dědečků. 
V rámci prohlídky je řada předmětů, které v minu-
losti sloužily každodenním potřebám, ale dnes je v 
domácnostech už člověk obvykle nenajde. Prohlídka 

našeho minimuzea je samozřejmě zdarma a slouží 
především jako vzdělávací zařízení, ve kterém si 
nejen děti mohou ověřit, že se před sto lety žilo úplně 
jinak.

 Dokážete říct, v čem jiném se obchod ve Vav-
řinci odlišuje?
 Chceme, aby se u nás zákazníci cítili dobře. My-
slím, že u nás najdou klid a pohodu, milou obsluhu 
a osobní, skoro až rodinnou atmosféru. Prodejna v 
sobě spojuje možnost nákupu, příjemného posezení 
u skvělé kávy Montecelio a domácího dezertu. Mů-
žete si pochutnat na stáčeném víně z Dolních Mu-
těnic nebo si přečíst noviny a časopisy v příjemném 
prostředí. Tohle žádný supermarket nenabídne. 
 V poslední době se specializujeme na prodej 
exotických rumů a destilátů, řadu z nich můžete sa-
mozřejmě ochutnat v naší prodejně. Tento sortiment 
distribuujeme prostřednictvím e-shopu Rumcajzl po 
celé republice, Blansko není výjimkou.

 Předpokládám, že po tomto druhu zboží je 
rovněž velká poptávka. Co všechno nabízíte?
 Ano, to mohu potvrdit. Teď před Vánoci obzvlášť, 
jedlé a tekuté dárky jsou opravdu v kurzu. Nakoupíte 

u nás prémiové rumy, giny, whisky a likéry za skvělé 
ceny. Nabízíme pečlivý výběr ze značek jako Ron 
Zacapa, Diplomático, Blue Mauritius, A. H. Riise, 
Bumbu, Santos Dumont a mnohé další. V mnoha 
případech u nás zakoupíte luxusní alkohol taky v 
dárkovém balení. Po Blansku máme i vlastní rozvoz, 
který je zdarma, případně si můžete zboží nechat 
doručit na výdejní místa – obchod u nemocnice, 
nebo Barvy laky U Lumíra. Rozvážet budeme určitě 
i dárky na poslední chvíli 24.12. dopoledne a pak i 
mezi svátky. Naši kompletní nabídku najdete na www.
rumcajzl.cz, ale také můžete jednoduše přijet k nám 
do prodejny ve Vavřinci a vybrat si.

 Chystáte něco zajímavého před Vánoci?
 Přímo před prodejnou ve Vavřinci budeme mít 
sádky s amury a kapry, bude tu k dispozici také punč 
a muzika, která bude dokreslovat vánoční atmosféru. 
Ryby na místě budeme prodávat živé, nebo je mů-
žeme zákazníkům kompletně zpracovat. K dispozici 
budou od 20.12. do 23.12. v době od 6 do 18 hodin, 
což je zároveň provozní doba naší prodejny. Srdečně 
k nám všechny zvu.

-r-
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Setkání s kronikou
 Chystají se změny na železniční zastávce Blansko-město. V kronice jsme o ní také našli zmínku. 
Rok 1965 zase přináší zajímavosti o nakupování ve městě. 

Rok 1965 
Zásobování a výživa

 Běžné zásobování obyvatelstva našeho města 
možno označit v roce 1965 za lepší a plynulejší 
oproti létům předcházejícím. Poněkud nepříznivější 
byla situace ve výrobě a dodávkách brambor. Stále 
pěstujeme na okrese mnoho druhů brambor a dostá-
váme je míchané i v jednom pytli. Brambory dodané 
pro zimní uskladnění byly poměrně malé a většinou 
druhé jakosti. Přesto se podařilo vyřešit základní 
uspokojení v zásobování bramborami, protože ve 
všech obchodech přijímali reklamace.
 Nepříznivá situace však stále trvá v dodávkách 
náhradních dílů a součástí především pro motorová 
vozidla.
 Ke zlepšení situace došlo v síti provozoven tím, že 
se daly do provozu nové distribučky: potravinářská a 
průmyslová - ve středu města v nově vybudovaných 
místnostech. Zlepšení se projeví i v roce 1966, kdy 
dojde ke změnám a posunu prodejních místností, 
zvl. na ulici Dukelská. Obchodní síť se tím uvolnila 
k rozšíření prodejních ploch n. p. Kniha, prodejny 
květin JZD a u n. p. Sklo a porcelán.  K určitému 
odlehčení obchodní sítě došlo i v zájmu obyvatel 
sídliště tím, že se zřídila v prostoru mezi ulicí Sta-
řeckého a Žižkovou panelová prodejna Jednoty, 
která má současně nahradit úbytek kapacity zrušené 
prodejny na Hybešově ulici u kina. Dům této prodejny 
se odstraní v příštím roce pro rozšíření Dělnického 
domu. Nepříznivá situace v některých prodejnách je 
zaviněna tím, že v nich nakupuje většina lidí až odpo-

ledne. Citelný nedostatek prodejní sítě se projevuje 
v jižní a severní části města. Největší vzdálenost 
musí překonávat při nákupu obyvatelstvo na ulici 
Pražské, U pekárny, ulice Křížkovského a Jiráskovy. 
Tuto situaci poněkud zachraňuje pojízdná prodejna 
Jednoty, která zde prodává tři dny v týdnu (pondělí, 
středa, pátek) a je velmi oblíbená.

1975 - Výstavba nové 
nádražní haly

 Blansko nejenže je okresním městem, které 
důsledným plněním velmi náročného volebního 
programu Národní fronty roste do krásy, ale je i 
průmyslovým centrem okresu, a co víc, je turistickou 
oblastí, kterou ročně navštíví přes půl milionu našich 
i zahraničních turistů. Tomuto faktu dávno neodpo-
vídalo nádraží Macocha s dřevěným přístřeškem, 
pamětníkem dávných časů. A tak konečně shnilé 
krovy odjezdové haly pod rukama svazáků zmizely a 
na jejím místě vyrostla v hodnotě 1 500 000 Kčs nová 
odjezdová hala. Rekonstrukce nádražní budovy stala 
se tak darem cestujícím ke 30. výročí osvobození.
 Druhým pokrokem, který především uvítali uživa-
telé velmi frekventované vozovky, bylo zbudování 
automatických závor při zastávce Blansko-město. A 
tak i tento druhý anachronismus, obsluhované zá-
vory, konečně zmizely, jako brzda hustého silničního 
provozu. Moderní technologie umožnila, že závory 
se zavírají teprve 6 vteřin před projetím vlaku.

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou

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.

Zastupitelé schválili rozpočet 
na rok 2022, třetina půjde 
na investiční akce

 S více než šesti sty miliony korun bude v příštím roce hospodařit město Blansko. Rozpočet na rok 
2022 schválili zastupitelé na svém zasedání v úterý 14. prosince 2021. Hlasovalo pro něj všech 22 
přítomných zastupitelů, proti nebyl nikdo. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města Blanska na rok 
2022 v celkové výši 604 236 000 korun. Hospodařit bude město s částkou o více než 33 milionů vyšší 
než vloni, příjmy i výdaje jsou opět vyrovnané.

 „Za důležité považuji, že se opět podařilo schválit, 
že zhruba třetina rozpočtu jsou kapitálové výdaje, 
tedy že bude věnovaná na investice. Na ně budeme 
mít příští rok vyčleněno téměř 183 milionů korun, 
celkem 31 procent rozpočtu. Devětašedesát pro-
cent rozpočtu, tedy 408,6 milionů korun tvoří běžné 
výdaje,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha

 Mezi největší investiční akce příštího roku by mělo 
patřit dokončení přestavby ZŠ TGM, které je plně 
hrazené z rozpočtu města. Díky dvaadvacetimilio-
nové investici se škola kromě letos postavené nové 
jídelny s kuchyní v příštím roce dočká také nového 
vstupního prostranství na místě zbourané přístavby 
bývalé jídelny, nového hlavního vstupu, vestibulu a 
zázemí šaten. 

 V plánu je také revitalizace náměstí Republiky 
za celkem 25 milionů korun, dokončení obnovy 
podzámčí formou rekonstrukce budovy Zámek 3 za 
17 milionů korun, rekonstrukce inženýrských sítí i 
komunikací se dočkají obyvatelé ulice Horní Palava, 
na kterou půjde z rozpočtu města 10 milionů korun. 
Stejnou částku chce město v roce 2022 věnovat také 
na první etapu revitalizace rekreační oblasti Palava.

 „Letos byla velmi složitá situace zejména v sou-
vislosti s velkými dopravními stavbami a investicemi 
do rekonstrukcí inženýrských sítí, které měly vliv na 
dopravu ve městě. Nyní už máme dokončenou re-
konstrukci průtahu městem i Brněnské ulice, hotové 
jsou také dva nové kruhové objezdy. V roce 2022 
už nás tak naštěstí žádná zásadní dopravní stavby, 
které by omezovaly dopravu ve městě, nečekají. 

Hodně se chceme zaměřit na investice do úprav 
veřejných prostranství nejen v centru města ale také 
například v rekreační oblasti Palava, v zámeckém 
parku a podobně. Výrazně posílíme také částky na 
opravy dětských hřišť nebo opravy přístupových cest 
k zahrádkářským koloniím koloniím a garážovým 
komplexům,“ vyjmenoval Jiří Crha. 

 „Rozpočet počítá také s přístavbou kina za více 
než pět milionů korun, město se bude spolupodílet 
i na fi nancování projektu přemostění na Staré Blan-
sko a podchodu pod železniční tratí, jako každý rok 
věnujeme milionové částky například také na opravy 
budov mateřských a základních škol. Jen rekon-
strukce střechy v MŠ Divišova přijde na více než 
pět milionů korun,“ doplnila vedoucí odboru správy 
a rozvoje města Petra Skotáková.  

 Město nyní věří, že naplánované investice nezhatí 
další dopady koronavirové krize, které i letos limito-
valy kapacity velké části stavebních fi rem, nedosta-
tek zaměstnanců nebo problematická dostupnost 
stavebních materiálů.  

 „V rozpočtu máme rezervy, byli jsme například 
obezřetní s výhledem na příjmy z rozpočtu daní, 
v zásobníku máme také celou řadu projektů, které 
budeme realizovat, jen pokud obdržíme dotace, nebo 
projekty, u nichž čekáme, jak to bude s rozpočtem 
vypadat reálně až v průběhu roku,“ doplnila Alena 
Skoupá, vedoucí fi nančního odboru.

Pavla Komárková, 
tisková mluvčí
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Reakce - polemikyPRONÁJEM 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

FOTO CÁPAL
NA NOVÉ ADRESE
Z ulice Rožmitálova
jsme se 
přestěhovali 
na ulici 
Fügnerova 4

Provozní 
doba:
Po - Pá 9 - 17 hod.

www.fotoblansko.cz

www.kvalitnifotografi e.cz

Zpravodaj na Těchově
 Vážená redakce. Dovolte mně vyjádřit se k článku, 
zveřejněnému dne 19. listopadu 2021 ve čtrnáctide-
níku Monitor pod názvem Reakce – polemiky – Volby 
na Těchově byly podle zákona a férové. Tomu se 
dá věřit, lépe, ani jinak, by to nenapsal sám mluvčí 
Hradu.
 Ale jak chcete vysvětlit občanům, zejména dů-
chodcům, že před rokem (2020) měli spolu s vo-
lebními lístky posledních voleb konaných v MŠ na 
Těchově oznámení, že příští volby za rok budou v 
kulturním domě a měli by si to pamatovat. Těmto 
důchodcům lze jenom poradit: příště si takové ozná-
mení vystřihněte a dejte za sklo do kredencu. Jestli 
máte zkušenost, že vám i ostatním občanům, tak 
jako mně, není dodáván zdarma Zpravodaj města 
Blanska, kde v těchto novinách potřebné informace 
najdete, zajeďte si do Blanska, tam ho seženete. 
Bude vás to stát pouze jízdné, pokud nemáte jízdu 
zdarma a čas. 
 Ostatně, jak si opatřujete chleba a ostatní potra-
viny a potřeby po zrušení prodejny na Těchově před 
15 lety, prodejny zbudované občany v akci Z? To bylo 
slávy, když 11. 11. 2011 tehdejší ministr vnitra JUDr. 
Pospíšil, pánové Crha, Toufar a jiní slavili otevření 
Topenářské galerie zrekonstruované prodejny i z 
dotací Evropské unie. Po dalších téměř pěti letech 
provozu je z prodejny luxusní vila. I tak se dá řešit 
nedostatek bytů. Je to zákonné a fér. 
 Tak si prosím nestěžujte a odskočte si z Kaufl andu 
nebo z Lidlu na radnici nebo do informační kance-
láře Blanka, tam se určitě obejdete. Jsou tam slušní 
úředníci. Doporučuji, nezapomeňte si prostudovat 
úřední desku před radnicí, tam je vše zveřejněno 
podle zákona. Vývěska před bývalou prodejnou 
na Těchově zřejmě není úřední deskou, a tak zeje 
prázdnotou. Jak získat informace nemá cenu dále 
rozvádět.
 Já osobně jsem dlouhodobým dopisovatelem do 
různých novin i do Zpravodaje, v rozhodné době 
voleb do parlamentu jsem kritiku občanů slyšel na 
vlastní uši a v některých případech jsem jim musel 
dát za pravdu. Vzhledem k tomu, že jsem měl s re-
dakcí Zpravodaje dobré vztahy a rád jsem tam zasílal 
příspěvky, zavolal jsem do redakce, že občané v 
případě nedodávání Zpravodaje mají pravdu a mám 
s tím i sám osobní zkušenost. S tiskovou mluvčí 
města P. Komárkovou jsem o tomto problému hovořil 

telefonem dne 13. a 14. října a oznámil jsem jí, že 
Zpravodaj jsme do schránky nedostali půl roku. Bylo 
mi sděleno, že nedodávání se řeší. V článku Redak-
ce – polemiky je uvedeno: „pokud čtenáři kontaktují 
redakcí s tím, že ve schránce výtisk nenašli, řešíme 
konkrétní pochybení v roznosu s distributorem vždy 
individuálně ve vztahu ke konkrétní adrese a výtisku“. 
 Děkuji za snahu, že se věc řeší a možná i řešila, ale 
bohužel, za svoji osobu mohu říct, že uplynuly další 2 
měsíce a nic se nevyřešilo, neboť dodnes Zpravodaj 
jsme ani po zmíněné telefonní urgenci skutečně do 
domu neobdrželi. Možná je to řešeno individuelně ve 
vztahu ke konkrétní adrese. Vzhledem k problémům 
s covidem a karanténě jsem neměl možnost si Zpra-
vodaj v Blansku obstarat a možná nejsem sám.
 Je vlastně povinností radnice občany informovat 
prostřednictvím Zpravodaje a Zpravodaj vydávat a 
dodávat do poštovních schránek občanů? Pokud ne, 
tak je vše podle zákona a férové a omlouvám se za 
kritiku.

Josef Vylášek

Zmatky kolem stromu
 Váš úvodník z Monitoru č. 23/2021, nazvaný 
Zmatky kolem stromu, mě přiměl k menšímu zamy-
šlení, v souvislosti nejen s okolnostmi týkajícími se 
rozsvěcení vánočního stromu.
 Je až s podivem, jaké absurdity se dějí v dnešní 
době, aby ze společenských akcí byli vyloučeni ob-
čané "druhé kategorie". Ale ještě více zvláštní je, že 
lidé všechna podobná nelogická opatření přijímají a 
dodržují, ačkoliv jim jejich selský rozum napovídá, že 
je to nesmysl. A nemusí mít zrovna doktorát. Mlčící 
většina se navenek nevyjadřuje a dělá to, co se po 
ní chce, aby tzv. "měla pokoj". Ale bude ten pokoj 
opravdu mít?
 Každý z nás má svoji pomyslnou mez, a kterou už 
nikoho nepustí. Jakou hranici máme tedy my všichni 
dohromady? Co se ještě musí dít, abychom pochopili, 
že zde už vůbec nejde o zdraví nás občanů? Aby, až 
to zjistíme, už nebylo pozdě...
 Přeji Monitoru, aby i nadále patřil mezi noviny, 
které se snaží pravdivě a objektivně informovat své 
čtenáře, i když s některými názory nemusí souhlasit. 
Vždyť demokracie je o tom, dát prostor všem, aniž by 
se lidé napadali a uráželi. Podle toho se taky pozná 
kultura národa.

-nd-

HOSPŮDKA ZBOROVEC
Štědrý den 11.00 - 16.30 

VÁNOČNÍ POLÉVKY
   čočková, zelná a rybí

25.12. zavřeno

26.12. 15.30 - 21.00

31.12.  12.00 - 19.00

1.12.  15.30 - 22.00

Zborovec 1, Blansko. Rezervace: 731 186 728

V s t u p n é  2 5 0  K č  ( 5 0  +  2 0 0 )  /  P ř e d p r o d e j  I n f o r m a č n í  k a n c e l á ř  B l a n k a

Tělovýchovná jednota ASK Blansko
v á s  z v e  n a

M e d i á l n í  p a r t n e ř i

22. ledna 2022
z a č á t e k  20.00 h
Dělnický dům 

Blansko
h r a j e 

HD Acoustic
Rosomák Olympic 

d i s k o t é k a
DJ Robert Juřek

bohatá tombola

s o u č á s t í  b u d e 

Vyhlášení 
nejlepších 
sportovců 
města 
Blanska 
za rok 
2021
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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

* 4ks pneu s disky na Felicii zimní 165/70 R13 vz. 6mm a 2ks 
letní 165/70 R13 vz. 5mm. Tel. 608889821.
* 300l mrazák Whirlpool, pěkný, levně. Tel. 723879473.
* Lyže SPORTEN 160 cm, boty Salomon č.40 a dětskou lyž. 
přilbu. Zachovalé. Levně. Tel. 723879473.

      PRODEJ    

Výsledkový servisAmálie Gottwaldová má za sebou 
skvělou cyklokrosovou sezónu

Anna Šťávová si vyplavala 
stříbro z republiky

Budoucnost blanenského ženského basketbalu

Basketbal 
Oblastní přebor žen: VSK UNI Brno JUN – BK 
Blansko 65:45 (49:29), Formánková Z. 9, Čermáková 
8, Orlíčková 7, Večeřová 6, Slugeňová 5, Zouharová 
4, Žvaková 3, Formánková K. 2, Šmerdová.
Nadregionální liga žákyň U15: BK Blansko – KP 
Brno B 81:16 (44:8). Ježová 23, Sedláková, Procház-
ková 16, Zachovalová 8, Popelková 5, Kopáčková 
4, Kubešová, Alexová E., Reisiglová, Alexová V. 2, 
Kubíková 1. BK Blansko – KP Brno B 64:15 (32:11), 
Sedláková 10, Kubíková, Zachovalová, Reisiglová 8, 
Alexová E. 7, Popelková, Kubešová 6, Procházková, 
Alexová V. 4, Kopáčková 2.
Nadregionální turnaj ČBF starších minižákyň 
U13: BK Blansko – Loko Krnov (děvčata) 44:37, 
Procházková 13, Alexová 9, Tylečková 8, Černá 
6, Musilová K. 4, Broďáková, Černochová 2. BK 
Blansko – BK Nový Jičín (kluci) 24:69, Broďáková, 
Procházková 6, Tylečková 5, Alexová 4, Kotlánová 
2. Krchňáková 1.
Turnaj oblastní přebor mladších minižákyň U12: 
Sokol Podolí – BK Blansko 44:36 (23:17), Alexová 
17, Vernerová, Ježová 4, Kotlánová 3, Musilová, 
Doleželová, Němcová, Žáková 2. SKB Tišnov – BK 
Blansko 29:54 (15:30), Alexová 20, Streitová 8, Musi-
lová,  Žákova, Kotlánová 6, Vernerová, Ježová 4.
OP nejmladší minižákyně U11: BK Blansko – KP 
Brno 35:30 (19:12). BK Blansko – KP Brno 50:31 
(24:21). Body celkem: Musilová 21, Černá 14, Te-
sařová Selma, Tesařová Sofi e 12, Ježová, Streitová 
8, Krátká 4, Sedláková, Opálková, Doležalová 2.
Nadregionální turnaj přípravek U10: Tygři Brno 
– BK Blansko 28:21. KP Brno – BK Blansko 28:20. 
Body celkem: Streitová 16, Sedláková Z. 10, Peři-
nová, Krátká 6, Pokorná 2, Pokorný 1.

Florbal
Jihomoravský přebor muži: FBK Atlas Blansko 
B – Troopers Delta 0:5 (0:3, 0:1, 0:1). K1 Florbal 
Židenice B – FBK Atlas Blansko B 6:4 (0:1, 2:2, 4:1), 
Žilka Dom. 3, Hrazdíra.
3. liga junioři: K1 Florbal Židenice B – FBK Atlas 
Blansko 3:9 (1:1, 1:4, 1:4), Müller D. 3, Kovařík 2, 
Koumar, Žilka Dom., Svoboda, Jeřábek. FBK Atlas 
Blansko – FBC Slavkov 6:0 (3:0, 1:0, 2:0), Müller D. 
2, Kovařík, Kobylka, Matal, Navrátil. K1 Florbal Ži-
denice B – FBK Atlas Blansko 5:9 (2:4, 2:1, 1:4), Ko-
vařík, Polách, Matal 2, Müller D., Nechuta, Navrátil. 
2. liga dorostenci: FBK Atlas Blansko – FBC Gepar-
di Brno 3:1 (0:0, 1:0, 2:1), Kovařík, Müller J., Jeřábek. 
FbC Aligators U16 – FBK Atlas Blansko 1:13 (0:3, 
1:3, 0:7), Kovařík 4, Polách 3, Müller J. 2, Jeřábek, 
Pernica, Švarc, Kyzlink. 
Jihomoravský přebor starších žáků: FRC Miku-
lov – FBK Atlas Blansko 0:17 (0:4, 0:4, 0:9), Králík 
5, Kuchař, Frýdek 3, Navrátil, Nečas, Baráth 2. FBK 
Atlas Blansko – FBŠ  Hattrick Brno GA 3:8 (2:2, 0:2, 
1:4), Kuchař, Dosedla, Králík. 

Kuželky 
2. liga muži: KK Blansko – TJ Sokol Husovice B 3:5 
(3260:3350), Flek J. 573, Janáček 499, Sehnal 562, 
Flek M. 525, Havíř 577, Lukáč 523. 
Jihomoravská divize: TJ Bojkovice Krons – KK 
Blansko B 6:2 (2802:2704), Kotouč 456, Novotný 
458, Zapletal 447, Kotlán 482, Flek M. 463, Janá-
ček 398. TJ Jiskra Otrokovice – KK Blansko B 6:2 
(3191:3159), Novotný 603, Kotlán 526, Musil 461, 
Zapletal 546, Kolařík 492, Flek M. 531. 

Připravil Bohumil Hlaváček

Vítězný zápas v Tišnově potvrdil vedoucí pozici nejmladších minižákyň 
U11 BK Blansko v oblastním přeboru. Na snímku Musilová (9), Sedláková 
(8) a Pokorná (5).

Opora týmu nejmladších minižákyň Michaela Musilová při úspěšné 
střelbě na koš.

Bez porážky vede tým minižákyň U11 oblastní přebor JMK. Zleva: Ježová, 
Doležalová, Sedláková, Alexová, Pokorná, Krátká, Peřinová, Zezulová, 
Černá, Musilová, Opálková, Broďáková V., Broďáková Š., Streitová.

 Agilní klub blanenských basketbalistek má své týmy ve všech věkových kategoriích. „Velké poděkování směřuje vedení BK Blansko všem obětavým trenérkám a trenérům za jejich 
práci i rodičům a sponzorům za podporu činnosti,“ uvedl předseda Milan Ševčík.

 Vicemistryně v cyklokrosu a celková vítězka seriálu Toi Toi Cup. To je momentální vizitka nadějné 
bikerky Amálie Gottwaldové. Ta právě završila úspěšnou cyklokrosovou sezónu. Zde je její rekapitulace.

 Toi Toi Cup, Český pohár v cyklokrosu, završil 
závěrečný podnik v pohádkovém městě Jičíně. 
Současně se zde uskutečnilo mistrovství republiky 
mládežnických kategorií, kde se na start postavila 
také kadetka Amálie Gottwaldová a její mladší sestra 
Lucie z CP Teamu. „Zdánlivě jednodušší trať s rovina-
tým profi lem účastníkům značně zkomplikovalo zimní 
počasí. Rozbředlá sněhová pokrývka znamenala, že 
zatáčky byly uklouzané, v bahně byly vyryté hluboké 
rýhy a bahno se lepilo na stroje jezdkyň,“ pokyvuje 
hlavou Kateřina Gottwaldová, matka úspěšné cyk-
lokrosařky. „Tím se stala trať hodně náročnou na 
fyzickou připravenost závodníků, ale i na technické 
vybavení,“ je si vědomá.
 Celkem osmnáct kadetek včetně Amálie vyrazilo 

do tří okruhů již brzy po 
ránu. „Po startu z první 
lajny jsem se pohybova-
la kolem desáté pozice. 
Soustředěnou jízdou, 
skákáním překážek jsem 
se postupně probojová-
vala dopředu. Od druhé 
poloviny posledního kola 
jsem byla na druhém 
místě. Fandění kamará-
dů u trati mne hnalo do 
cíle a cinklo tam stříbro,“ 
září spokojená Amálka. I 
její mladší sestra Lucie 
ve své kategorii vybojo-
vala krásné čtvrté místo.
 A jak dopadlo celko-
vé pořadí v Českém po-
háru v cyklokrosu 2021 

po odjetí deseti závodů? Lucie Gottwaldová obsadila 
ve své první cyklokrosové sezóně krásnou čtvrtou 
pozici, celkem pětkrát stála na stupních vítězů, 
jednou brala střibro a čtyřikrát bronz. „Amálka svým 
výkonem na MČR vyskočila z druhého na první místo 
a svou kategorii celkově vyhrála.  Celkem devětkrát 
stála na stupních vítězů, dvakrát zlatá, pětkrát stří-
brná a dvakrát bronzová,“ vypočetla maminka. 
 Závodnice CP Teamu tak vedle úspěchům v 
horských kolech skvěle vstoupily i do cyklokrosové 
disciplíny. „Holky všem děkují za podporu, bez které 
by se neobešly. Těší se další sezónu,“ vzkazuje 
Kateřina Gottwaldová.

Bohumil Hlaváček

 O tomto víkendu se konaly plavecké republikové šampionáty žactva. Blanenský oddíl na nich 
reprezentovaly dvě plavkyně, které se připravují pod vedením Dagmar Kuncové a Miroslava Špačka. 

Dynamiters třikrát 
za sebou venku prohráli

 Poměrně nadějně rozjetá sezóna blanenských 
hokejistů se zadrhla. Trochu s obavami očekávaná 
série tří venkovních zápasů po sobě nepřinesla žád-
ný bod. Hráči Dynamiters v ní nejprve podlehli 6:1 v 
Uherském Brodě, aby pak shodně v poměru 5:3 padli 
v Břeclavi a Uherském Hradišti. V tabulce soutěže 
si tak značně pohoršili na současnou osmou příčku. 
Možnost napravit si reputaci budou mít v sobotu 18. 
prosince, kdy na domácím stadionu nastoupí proti 
týmu Uherského Ostrohu, momentálně druhému 
týmu soutěže. Začátek zápasu je v 17 hodin.

-boh-

1. Hodonín 14 12 0 2 76:38 36

2. Uh. Ostroh 13 9 2 2 71:41 31

3. Boskovice 13 8 2 3 53:42 26

4. Břeclav 14 7 1 6 61:62 23

5. Kroměříž 13 6 2 5 57:51 21

6. Uh. Brod 14 7 0 7 57:55 21

7. Uh. Hradiště 14 5 1 8 52:69 16

8. Blansko 13 2 2 9 40:57 10

9. Tech. Brno 14 3 1 10 49:68 10

10. Brumov 14 3 1 10 43:76 10

Stolním tenistům 
se letos příliš nedaří

 Výsledky v mistrovských soutěžích nejsou u bla-
nenských stolních tenistů až takové, jako by si je před-
stavovali. Řeč čísel je jasná. „Ani v posledním utkání 
první poloviny soutěže se ženám v první lize nedařilo 
a po domácí porážce od lídra soutěže z Moravského 
Krumlova zůstávají na posledním místě tabulky, když 
jejich jediným bodovým ziskem byla domácí remíza s 
Ústí nad Orlicí ve třetím kole,“ smutní Pavel Voráč z 
vedení klubu. První tým mužů na tom je sice o trochu 
lépe, ani jim se však v posledním domácím dvojutkání 
nepodařilo bodovat. „Dvěma domácími porážkami se 
muži blanenského A týmu nebezpečně přiblížili pásmu 
sestupu, v patnáctičlenné tabulce jim aktuálně patří 
jedenácté místo,“ upřesnil. Jak doplnil, poslední utkání 
první poloviny soutěže odehrají muži příští sobotu v 
Brně na stolech desátého týmu soutěže Moravské 
Slavie B. Bez několika hráčů základní sestavy se 
musel obejít blanenský B tým, i přesto se svými 
soupeři odehrál velmi vyrovnaná utkání, ve kterých k 
bodovému zisku scházelo vždy jen pár míčků.
Výsledky, 1. liga ženy: KST A.Ebrle Blansko – TT 
Moravský Krumlov B 2:8, Ševčíková, Trávníčková. 2. 
liga muži: KST Blansko – HB Ostrov Havlíčkův Brod 
C 3:10, Přikryl A., Polívka M. 1,5.  KST Blansko – TJ 
Sokol Studená 4:10, Veselý 1,5, Přikryl A., Polívka 
M.1, Vaculík 0,5. Divize muži: KST Blansko B – KST 
LVA A 7:10, Petr 4 Polívka M., Polívka O.  1,5. KST 
Blansko B – TJ Brno Bystrc A 7:10, Polívka M. 2,5 
Polívka O. Voráč, Kaluža 1,5. 

-boh-

 V Litoměřicích bojovala na MČR dvanáctile-
tého žactva Stella Hanzlíčková a v Prostějově 
se představila mezi čtrnáctiletou republikovou 
elitou juniorská reprezentantka Anna Šťávová. 
Mladší z nich Stella Hanzlíčková si v Litomě-
řicích vyplavala nejlepší umístění na stovce 
motýlek. V souboji se soupeřkami z devade-
sáti oddílů ČR se v konečných výsledcích 
zařadila na patnácté místo.
 Anna Šťávová si přivezla do Prostějova 
papírové předpoklady na medailové posty v 
prsových disciplínách. Právě díky dosavadním 
výkonům na stovce a dvoustovce má zajiš-
těné místo v české juniorské reprezentaci. 
V prostějovské pětadvacítce se jí po velmi 
napínavém boji podařilo získat titul vicemist-
ryně ČR na trati dvě stě metrů prsa. Vynika-
jící výkon předvedla i na poloviční distanci, 
kde dohmátla také na stříbrném místě. Tato 
medaile jí bohužel nebyla dopřána, neboť 
verdikt rozhodčích po doplavání byl krutý. 
Diskvalifi kace z důvodu chybné obrátky. 

-vv-
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O výhře Atlasu rozhodl těsně
před koncem gól Lukáše Svobody

Návrat legendy: Luboš Bezděk

 Poslední letošní domácí utkání odehráli v sobotu fl orbalisté Atlasu Blansko. Rozlučka se vydaři-
la. Po nevídané bitvě se jim podařilo zvítězit v dramatické koncovce, když rozhodující branku vsítil 
jednatřicet sekund před koncem osmnáctiletý junior Lukáš Svoboda. Florbalisté Atlasu si tak po 
rozpačitém vstupu do divizní soutěže připsali i s trochou štěstí další tři body, když v předchozím 
utkání na palubovce vedoucího týmu poměrně podle očekávání neuspěli. 

FBK Atlas Blansko – FbK Orlicko-Třebovsko 6:5
(0:1, 5:2, 1:2). Branky: Svoboda 2, Hrazdíra, Fedra J., 
Frýdek, Bezděk. Blansko: Tenora – Frýdek, Kolmač-
ka, Koumar, Kunstmüller, Žilka Dan, Sedlák – Fedra 
J., Fedra V, Svoboda, Janík, Borek, Ducar, Hrazdíra, 
Hatala, Foret, Bezděk, Žilka Dom., Matal. 
 Zápas začal oboustranným ohledáváním soupe-
ře. Domácí měli mírně více ze hry, jejich šance ale 
neskončily gólem. Ten bohužel pro ně padl do jejich 
sítě. Při vyloučení Jakuba Fedry ho zaznamenali 
trochu kontroverzně hosté, když na první pohled to 
vypadalo, že do sítě propadl z boku. Rozhodčí po 
ohledání sítě branky ho však uznali. 
 Začátek na góly bohaté druhé části byl jak z ho-
rorového snu, když se po dvanácti sekundách hosté 
utrhli o dva góly. Blansko naštěstí dokázalo hned 
po minutě odpovědět, když po Janíkově ukázkové 
přihrávce skóroval Hrazdíra a krátce nato po vzorové 
spolupráci první lajny při asistenci Vojtěcha Fedry 
vyrovnal Svoboda. Blansko pak šlo do dvojnásobné 
přesilovky, kterou přes usilovný tlak nevyužilo. S chutí 
hrající Jakub Fedra ve 29. minutě přece jenom poslal 
domácí do vedení. Z něho se ale dlouho neradovali, 
protože po chvíli hosté opět dorovnali. Jako pravý 
kapitán zavelel ke zteči Jan Frýdek ve 34. minutě a 
přidal čtvrtý gól. Po chvíli všk přišlo za tvrdý faul Ja-
kuba Fedry vyloučení na pět minut a krušné domácí 
chvíle. V 39. minutě Vojtěch Fedra vybojoval trestné 
střílení a na jeho exekuci byl určen z lavičky veterán 
Luboš Bezděk. Ten nezaváhal a uzavřel skóre třetiny 
na 5:3.  
 V páté minutě té poslední přiskočili hosté opět na 
rozdíl jedné branky. Jejich herní projev se výrazně 
zvedl a byla evidentně cítit snaha ještě se zápasem 
něco udělat. Ta slavila úspěch v 53. minutě a bylo 
srovnáno. Schylovalo se k dramatu. V 56. minutě 
nebyla Atlasu sporně uznána branka, ale když již 
zápas spěl k remíze, půl minuty před koncem po 
přihrávce Jakuba Fedry rozradostnil své spoluhráče 
i diváky v hale Lukáš Svoboda vítěznou trefou.

Hornets Brno ZŠ Horní - FBK Atlas Blansko 10:4 
(3:0, 5:0, 2:4). Branky: Svoboda 2, Janík, Fedra. 
V zápase z přechozího týdne bylo o osudu utkání 
rozhodnuto po dvou třetinách. Hráči Atlasu se do hry 
dostali až v poslední části zápasu, když pozornost 
brněnských hráčů v obraně byla již oslabena. 

Další výsledky 13. kola: Hradec – Jihlava 8:0, 
Vysoké Mýto – Žďár 14:2, Třebíč B – Hornets 3:10, 
Všestary – Letohrad 7:8p, Mohelnice – Litomyšl 8:4. 

Bohumil Hlaváček

Slovo trenéra
 Trenér Vojtěch Wilczek bezprostředně po zápa-
se: Pomohlo nám i i trochu štěstíčko. Když přijde, je 
i lepší nálada v týmu. Trochu měla vliv i naše hala. 
Ostatním týmům většinou nesedí její povrch. Je pro 
ně těžší, hůř se s ním srovnávají. Tento protivník si na 
něho už ve třetí třetině zvyknul a bylo to znát. Začali 
nás pomaličku přehrávat. Museli jsme začít hrát na 
dvě pětky, abychom se udrželi v tempu a to zmíněné 
štěstíčko se překulilo na naši stranu. Nám už začala 
chybět fyzička, což je náš dlouhodobý problém. My 
to nahrazujeme kvantitou hráčů, širokým kádrem. 
Pomohl nám i veterán Luboš Bezděk suverénním 
proměněním nájezdu. Každý hráč Atlasu má své 
místo. Díky tomu, že máme tak širokou základnu, 
dokážeme porážet i týmy, které jsou na tom fyzicky 
lépe. Teď si zápas rozebereme, začali jsme používat 
na utkání video. Na dnešní utkání nám už určitě po-
mohlo, byli jsme na něho připravení i po teoretické 
stránce.

-boh-

Florbalová fotoreportáž Josefa Kratochvíla

1. Hornets Brno 13 9 2 2 125:73 31

2. Mohelnice 13 9 2 2 93:77 30

3. Vysoké Mýto 13 9 0 4 136:100 27

4. Letohrad 13 8 2 3 89:71 27

5. Hradec 13 8 0 5 105:69 24

6. Blansko 13 7 0 6 86:90 21

7. Jihlava 13 6 1 6 69:77 19

8. Orlicko 13 5 1 7 100:104 16

9. Všestary 13 4 2 7 100:106 16

10. Litomyšl 13 4 1 8 77:82 13

11. Žďár n/S. 13 3 0 10 70:108 9

12. Třebíč B 13 0 1 13 50:143 1

 Po neuvěřitelné třináctileté pauze do mistrovského zápasu za Atlas Blansko nastoupila jedna z 
největších legend klubu. Luboš Bezděk byl jednou z hvězd v nejslavnější éře klubu, kdy působil v 
první lize, patřil k jeho stěžejním oporám v kanadském bodování. V sobotním utkání do zápasu sice 
zasáhl jen jednou, stálo to však za to. Za stavu 4:3 ho určil trenér za exekutora trestného střílení po 
faulu na Fedru. Bezděk je s naprosto ledovým klidem zkušeně proměnil.

 Nastoupil jsi do zcela 
jiného týmu. Co říkáš 
na současné atlasácké 
kluky?
 Teprve je poznávám. Je 
to hodně mladý tým, jsou 
dost šikovní. S výborným 
trenérem. Ten nám chy-
běl, my jsme ho neměli, 
tak nějak jsme se koučo-
vali v podstatě sami.
 Nechal jsi se zlákat 
jen na tento zápas nebo 
to s návratem myslíš 
ve svých sedmatřiceti 
vážně?
 Když bude čas, rád 
bych hrál třeba za béčko. 
Ta divize je hrozně rychlá, 
bohužel, věk už nezasta-
víš. Dnes jsem naskočil jako spíš taková psychická 
podpora, kdyby bylo náhodou potřeba.
 Trenér mi řekl, že ti na ten nájezd stoprocentně 
věřil, že to psychicky uneseš?
 Je to pravda. Měl jsem to tak i já. Udělal jsem ho 
přesně tak, jak jsem si to naplánoval. Gólmani jsou 
pořád stejní, pokaždé je tam po zemi u tyčky místo, 
stačí to tam dát.
 Florbal není tvůj jediný sport, hraješ ještě za 
Vysočany, potažmo Šošůvku fotbal. Ale tvůj 
hlavní celoživotní sport je ještě jiný…
 Určitě. Je to pingpong. V Šošůvce suverénně 

vedeme krajskou soutěž a máme našlápnuto do 
divize. Hrajeme s mým celoživotním parťákem Jirkou 
Obalilem a ještě dvěma kluky z okolí, jednoho máme 
z Brna. Divizi jsem hrál už za Zbraslavec, teď to vy-
padá se Šošůvkou. Máme v půlce v tabulce náskok 
pět bodů.
 Na příštím zápase Atlasu se uvidíme?
 Jestli se probojuju do sestavy, uvidíme. Zatím 
jsem byl na třech trénincích. Kluků je hodně, jsou 
mladí, nerad bych jim třeba zabíral místo. Záleží na 
trenérovi.

-boh-

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

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

Luboš Bezděk jde na trestné střílení.Luboš Bezděk jde na trestné střílení.
Foto Josef KratochvílFoto Josef Kratochvíl

Florbalisté Atlasu v plném nasazení – na snímcích Josefa Kratochvíla zleva bla-
nenské opory Šimon Borek, Dominik Janík a Dan Žilka.


