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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Přeji Vám pohádkové Vánoce, buďte 

s rodinou, přáteli a užijte si klidu 

a pohody.  Do dalšího roku hlavně 

hodně zdraví a životního elánu.

Ing. Miloš Polák 

SMETANOVA 6
678 01 BL ANSKO

°

úv
od

ní
k

Do konce roku zbývá jen pár dní. Obrazně by se dalo říci, že už stříháme 
metr. Než se nadějeme, překulí se poslední číslovka současného letopočtu 
na trojku. Taky míváte ke konci prosince lehkou melancholii a tendence 
rozvzpomenout se na detaily předchozích dvanácti měsíců, abyste si udělali 
ucelený obrázek o tom, jaký ten rok vlastně byl? Přesně tohle já osobně 
prožívám rok co rok.

 O tom, že tento rok byl extrémně náročný, 
není pochyb. Asi by bylo zbytečné zde dělat 
výčet všech těžkostí, které nás letos potkaly, 
zejména v tom celorepublikovém/celosvěto-
vém měřítku. O tom ale někdy jindy. Rád bych 
se dnes poohlédl po tom, co se dělo u nás ve 
městě a vypíchnul pár důležitých událostí.
 Tou nejvýznamnější je bezesporu největší 
stavba za několik desetiletí – přemostění na 
Staré Blansko, které je v těchto chvílích v cí-
lové rovince. Za to si bývalé (a částečně sou-
časné) vedení města zaslouží palec nahoru. 
O tom, jak náročné muselo být načasování, 
fi nancování a organizace celé investiční akce, 
není vůbec pochyb. Lehkou hořkost na patře 
způsobuje pouze posledních několik dní, 
kdy je díky vybudování nového podchodu na 
zastávce Blansko-město uzavřený přejezd, 
přemostění ještě není hotové a za koleje se 
dostanete cestou dalekou – přes Olešnou. 
Ale pevně věřím, že 19. prosince se dočkáme 
slavnostního otevření. 
 Taky jsme letos volili zastupitele… Podzimní 
komunální volby v Blansku nedopadly vůbec 
podle mých představ. Koalice upečená ze 
dvou odvěkých rivalů ODS a ANO je pro mne 
velmi těžko stravitelným soustem. Přestože 
se nové vedení snažilo přesvědčit občany, 
že se nejedná o podvod na voliče, mnoho 
příznivců té, či naopak druhé strany, je opač-
ného názoru. Například paní místostarostka 
Dražilová (ANO) má na svém poslaneckém 
facebookovém profi lu příspěvky, které řádně 
zatápí pod kotlem ODS. Jak se na to dívá její 
současný koaliční partner v Blansku, starosta 
Jiří Crha (ODS), to netuším. Příležitostně se 
jej zeptám, ale nejspíš se stejně nic nedo-
zvím… Já sám koalici ANO – ODS nevnímám 
nijak pozitivně, a i přes vysvětlování politiků, 
že „to v Blansku nešlo jinak“, si dokážu 
představit i jiný, byť překvapivější výsledek 
voleb. Čas ukáže, jak to novému partnerství 
ODS a ANO bude v Blansku klapat. Rád bych 

byl příjemně překvapen, zatím jsem však na 
pochybách.
 Letos se v Blansku hodně investovalo, 
což považuji za klad. Máme kousek nového 
náměstí Republiky, skatepark, chodníček 
okolo Sportovního ostrova… Výčet všech 
investic by byl dlouhý – a díky za ně! Já sám 
jsem rád za každou novou či zrekonstruo-
vanou věc ve městě, která nám občanům 
zpříjemní život. Jen si neodpustím jednu 
poznámku k záležitosti, která je poměrně 
čerstvá. Participativní rozpočet. Letos skončil 
absolutním fi askem. Do soutěže o městské 
peníze postoupily pouze tři projekty, a protože 
žádný z nich není nijak nákladný, budou se 
realizovat všechny tři. Nezlobte se, ale tady 
mi zcela uniká podstata celé myšlenky. Bral 
jsem participativní rozpočet jako příležitost 
pro občany, jak zasáhnout (byť jen velmi 
částečně) do městských investic. Po letošním 
ročníku je pro mne pouhou zbytečností, která 
nestojí za pozornost. Totéž si asi myslí větši-
na občanů – absolutní nezájem veřejnosti o 
samotné hlasování je totiž všeříkající… 

 Poslední úvodník letošního roku ukusuje 
poslední řádky. Hodí se poděkování. Redakč-
ním kolegům – Marii, Bohušovi, Freddiemu 
i MN za jejich články a respektování leckdy 
napínavých uzávěrek. Inzerentům za to, že 
inzerují; bez nich by Monitor vycházet nemo-
hl. Rodině za korektury i náročnou logistiku. 
Roznašečům za skvělou práci, kterou odvádí 
v horku, v dešti i ve sněhu. 
 Největší a nejdůležitější dík si nechávám na 
konec… Děkuji vám – milým čtenářům. Za to, 
že naše noviny stále čtete, posíláte příspěvky, 
voláte, píšete… Ať jsou letošní Vánoce pro 
vás všechny odpočinkem v náruči blízkých. 
Buďte zdraví, šťastní a v roce 2023 se na vás 
budu zase těšit.

Martin Müller

Malé ohlédnutí



16. prosince 20222

Freddieho sloupek

Komentář: O Rusku II

V poslední době…
 Zase jsou za dveřmi Vánoce… Ve svém životo-
pise sice mají psáno úplně něco jiného, než jak …
nedělám nic jiného, než zdobím stromek… To někde 
zaznělo a já s tím výrokem beze zbytku souhlasím… 
 Stejně tak, jako za mých mladých let bylo v zimě 
víc sněhu (zažil jsem i uhelné prázdniny!!!), v létě 
více slunce, tráva byla zelenější, všechno kolem 
levnější, lidé byli upřímnější (teď už si vážně dělám 
legraci), tak čas nebyl tak splašený…
 Najednou je mi víc roků, než Johnu Lennonovi 8. 
prosince 1980 a ani mi to tak nepřipadá. Možná pro-
to, že po mně nikdo nestřílí, ačkoli by třeba chtěli… 
Hlavně proto, že se do spousty věcí pletu, jsem plný 
kritiky a nenávisti… 
 U toho posledního, nenávisti, se na okamžik za-
stavím… Tato vlastnost mi byla přičtena, vzhledem 
k tomu, jak negativně hodnotím dění kolem nás… 
Ale věřte mi, že mi je nenávist cizí. Pokud někdo 
poukazuje na chyby, které se dotýkají nás všech, 
zdaleka to neznamená, že kritizovaného nenávidí. 
Dokonce to neznamená ani to, že by danou věc 
dokázal uchopit „lépe a radostněji“. Myslím si však, 
že v některých případech lidské činnosti (tedy jestli 
něco dělám dobře nebo naopak) nestačí pouhý 
pohled do zrcadla… Tam totiž všichni vidíme to, co 
vidět toužíme, nedíváme-li se upřímně… Každému 
z nás je třeba, aby jej ohodnotil někdo jiný, někdo 
zvenčí, někdo neznámý… 
 Proto jsem i já rád za všechny komentáře k mým 
sloupkům. Za ty chválící i za ty druhé. A na každý z 

nich odpovídám… Nemám se totiž zač stydět, pre-
zentuji jen své názory… Někomu se líbí, někomu ne, 
kdyby to bylo jinak, svět by se nikam neposouval… 
Přece jen „revize“ nebo kritika (chcete-li), která se 
týkala pomalosti a malé efektivity koňské dopravy, 
stála (mimo jiné) za vynálezem „železných ořů“, kteří 
nás dnes dopraví z Blanska do Brna za půl hodiny, 
případně za necelých šest hodin z Paříže do Nice… 
 Drazí přátelé… Bez vyznání, věřící, tesaři, mana-
žeři, starostové i nezaměstnaní… 
 Konec roku je vždy „zvláštní“… Hodnotíme ten 
právě končící a čekáme na to „nové“, „jiné“, „lepší“, 
co nám přinese rok další… Popravdě je to ale trochu 
pošetilé, hodnocení proživšího a naději do budouc-
na bychom si měli připomínat každý den… Zní to 
zvláštně, možná je to pro někoho zbytečný luxus, ale 
KAŽDÝ den je originál, žádný nepřijde znovu, příslib 
lepšího máme většinou ve svých vlastních rukách…
 A pak přichází i taková věc, kterou jsem naposledy 
sdílel…
 Jak je strašně jednoduché brát některé věci jako 
samozřejmost, přitom zas tak samozřejmé nejsou…
 Možnost nastoupit do vlaku a odjet do Brna na-
jednou samozřejmá v posledních měsících nebyla, 
stejně jako to, že už dávno neuběhnu míli za čtyři 
minuty a můj tatínek neuzdvihne žebřiňák…
 Važme si „obyčejných“ věcí a výhod, které za 
určitých okolností zase tak obyčejné nejsou, važme 
si dneška, abychom se zítra nemuseli stydět…
 Krásné a požehnané Vánoce vám všem…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

     (volné pokračování komentáře z února 2022)
 Za několik dnů, na Štědrý den, to bude přesně 10 měsíců ode dne, kdy napadlo Rusko Ukra-
jinu. Není pochyb, že každý čtenář toto téma sleduje, a tak není třeba uvádět všeobecně známé 
informace. Na úvod ale přece jen pár faktů zmínit musím. 

 Ruská Federace, tedy Rusko vedené prezi-
dentem Putinem, vstoupilo 24.2.2022 na území 
sousedního státu Ukrajina, čímž porušilo meziná-
rodní smlouvy a úmluvy a je tedy tím, kdo válku 
zahájil, je agresor, je viník. To zaprvé. Za druhé: 
agrese probíhá vojensky a jde tedy o vojenský 
válečný konfl ikt. Nelze to zakrývat žádným jiným 
přívlastkem (speciální akce, denacifi kace apod). 
Za třetí: součástí celého ruského záměru je kro-
mě samotné agrese Ukrajiny i celá řada jiných, 
dokonce bych řekl že důležitějších cílů, a těmi 
jsou především oslabení Západního demokra-
tického světa (Evropské unie, Spojených států 
Amerických, Aliance NATO atd), a to především 
hospodářsky. Za pomocí energetické závislosti a 
také za pomoci tzv. „pátých kolon“, které si Rusko 
dlouhodobě vychovává a buduje po celém světě. 
U nás je ruská pátá kolona velmi rozsáhlá a tvoří 
ji nejrůznější lidé a uskupení, počínaje současným 
prezidentem a jeho nejbližšími, přes jeho před-
chůdce Klause, strany a hnutí, kterými jsou třeba 
Okamurova SPD, Trikolóra, KSČM až po celou 
řadu jednotlivců a jejich vůdců (za všechny např. 
Vrábel). Za čtvrté: S Ruskem nelze vyjednávat. 
Myšlenka, že se zahájí jednání s Ruskem o míru, 
o plynu, o ropě, nebo o čemkoli a že Rusko na 
dohody přistoupí a že je dodrží, je naprosto iluzor-
ní. Tento fakt je dnes jasný každému soudnému 
člověku, a vidíme-li někoho, kdo toto pravidlo 
příliš nectí (občas např. Emmanuel Macron nebo 
kancléř Olaf Scholz), musíme pátrat po příčinách 
a pozadí takového, naštěstí celkem výjimečného 
jednání. Většinově panuje mezi západními politiky 
v tomto tématu naprostá shoda. Pro obyvatele ČR, 
zejména nás starší, byl navíc měly stačit osobní 
zkušenosti, které si dobře pamatujeme z dob 
okupace v roce 68´ a které bychom měli důsledně 
předávat mladším generacím.
 Vladimír Putin se stal prezidentem v roce 2000. 
Tehdejší Ruská ústava umožňovala výkon funkce 
nanejvýš dvě čtyřletá období za sebou, takže v 
roce 2008 Putinovi mandát končil. V roce 2007 
se v Mnichově konala Bezpečnostní konference, 
kde byl (Putin) mezi pozvanými. Připomeňme, 
že Rusko v té době bylo slušně integrováno 
do Euroatlantických bezpečnostních struktur a 
bylo světem, byť některými státy velmi opatrně, 
chápáno jako jeho legitimní součást. Ke sblížení 
došlo zejména po útoku na „dvojčata“ a Penta-
gon 11. září 2001 v USA islámskou teroristickou 
organizací Al Kaida. Svět okamžitě zpřísnil bez-
pečnostní pravidla a Rusko se na tomto trendu 
významně podílelo. Dokonce v tom období vznikla 
Rada „NATO-Rusko“, kdy v centrále NATO bývali 
přítomni ruští diplomaté na jednáních tohoto bez-
pečnostního orgánu. Politickým zadáním bylo tedy 
spojenectví Západu a Východu v bezpečnostní 
oblasti (dodávám, že naše země je členem NATO 
od 1999). To vše fungovalo až do onoho roku 2007, 
kdy v Mnichově na konferenci řekl Putin ve svém 
projevu zhruba toto: „všechno, co se v uplynulých 
letech stalo v Evropě, s výjimkou sjednocení 
Německa, bylo špatně, a jako příklad uvedl vstup 
ČR do NATO“. Putin v projevu zdůraznil, že Rusko 
nabylo opět svou sílu a že díky ní začíná uplat-
ňovat svůj velmocenský vliv. Účastníci byli z jeho 
sdělení naprosto konsternováni. Tento moment se 
uvádí jako začátek změny kurzu Ruské zahraniční 
politiky, která začala jevit zcela nepokrytě známky 
imperiální rozpínavosti, a jehož vyvrcholením pak 
bylo napadení Ukrajiny v únoru 2022. V r.2008 
se vyměnili na pozici vedení Ruska Putin (od té 
doby pak 4 roky premiér) a Medveděv jako nový 
prezident (do r.2012, pak zase a dosud Putin). Po 
celou dobu od oné konference Rusko uplatňovalo 
nemilosrdně svůj vliv zejména v Evropě a zejmé-
na prostřednictvím závislosti na energiích (plyn, 
ropa).
 Zkusme si odpovědět na otázku, jak to vlastně 
s Ruskem opravdu je? A jak bude? Obecné infor-
mace jsou opět velmi známé, a tak se pokusím 
zdůraznit to podstatné. Rozpadem Sovětského 
svazu v 1991 vznikla Ruská Federace a 14 
dalších samostatných republik (pobaltské státy, 
Bělorusko, Ukrajina a další). Uvádí se dále, že 
uvnitř samotné Ruské federace je asi 200 národů 
a 85 tzv. federálních subjektů (republik). V Rusku 
žije přibližně 145 milion občanů, Rusko je multiet-
nické  a multikonfesní (velké množství vyznání a 
náboženství). Z demografi ckého hlediska panuje v 
Rusku dlouhodobý trend poklesu porodnosti, který 
byl započat během 2.sv.války (úmrtí obrovského 
počtu mužů) a překvapivě i v devadesátých letech, 
kdy se projevil převažující fenomén „nedůvěry ve 
stát“ (v situaci, kdy se společnost obává o bu-
doucnost se rodí méně dětí). Současně dochází 
dlouhodobě k masové emigraci, zejména mladších 
a vzdělanějších lidí. To vše v součtu způsobuje 
pomalý ale trvalý pokles počtu obyvatel a jeho 
nepříznivá struktura (převažují stárnoucí osamělé 
ženy). Mimochodem – jediné ruské oblasti, kde 
se počet obyvatel zvyšuje, jsou území, kde žijí 
muslimové.

 Co se příliš neví je fakt, že na Rusko drtivě 
dopadla pandemie COVIDU. Pro srovnání: v USA, 
které má zhruba dvakrát více obyvatel, zemřelo 
na COVID asi 800 tisíc lidí. V Rusku 1 milion (u 
nás 35 tisíc).
 Ruskou federaci lze bezesporu označit jako 
impérium, které je po formální stránce pokra-
čovatelem jiného-stejného impéria: Sovětského 
svazu a ten byl pokračovatelem jiného-stejného 
impéria, Carského Ruska. Celá země je po mnoho 
desetiletí a staletí udržována pohromadě pouze 
silou, tedy armádou, policejními sbory, tajnými 
službami (KGB, jejíž důstojník je nyní v čele Ruské 
Federace), naprosto nedemokraticky fungujícími 
(resp. spíše nefungujícími) státními orgány a v 
neposlední řadě i nábožensky. Demografové 
uvádějí, že kolem roku 2050 bude Ruskou federaci 
tvořit jen zhruba 50% etnických Rusů a druhá po-
lovina budou jiná etnika. Nyní je ten poměr 80/20 
ve prospěch etnických Rusů, v období rozpadu 
Sovětského svazu (1990) byl dokonce 85/15 (v 
té době měl 280 milionů obyvatel).
 Lze tedy udělat predikci, že demografi cký faktor, 
který mimochodem nelze ničím ovlivnit ani zvrátit, 
v podobě výrazného snížení počtu etnických Rusů 
v kombinaci s nedemokratickým charakterem 
země způsobí nárůst vnitřních společenských 
tlaků v zemi již v horizontu několika málo desítek 
let. V zemi, jakou je Rusko, kde funkcionalita státu 
a jeho ekonomika je značně problematická, bude 
státní vládnoucí mašinerie nucena se s těmito 
společenskými tlaky vypořádat, pochopitelně že 
opět nejspíše silou. V náznacích a ukázkách to 
vidíme občas takřka v přímém přenosu – například 
způsob řešení válečné mobilizace před několika 
měsíci. 
 Ruská společnost, zvyklá po mnoho desítek 
let na silový režim (carský, sovětský, nyní ruský) 
podporovaný masivní propagandou, žije setrvale 
ve strachu. Tím se vysvětluje, že v Rusku v sou-
časné době není vidět žádný odpor, vůči válce 
například. Propagandu udržuje 5 celoplošných 
televizních stanic, což je pro přibližně 80% občanů 
jediný zdroj informací. Jak působí ruští novináři 
ve zpravodajských relacích ruských televizí je 
u nás dobře známé, přepisy i videa najdeme na 
některých portálech (FORUM 24) či ve zprávách 
komentátorů (např. A. Mitrofanov na síti Twitter). 
Vidíme na vlastní oči, jaké informace se v Rusku 
poskytují, například v politických debatách. To je 
jedna z příčin, proč je Putin v Rusku stále podporo-
vaný. Drtivá většina Rusů se nesetkává s žádnými 
jinými informacemi než těmi, které pouští do světa 
Putinův režim, a dokonce se po celý život s jiným 
typem informací nesetkala. Dlouhodobé působení 
tohoto fenoménu je vysvětlením toho, co vidíme 
na chování Ruska.
 Předpovídat, jak se Rusko bude vyvíjet, kdy se 
tam stane to či ono, kdy skončí válka a podobné 
zásadní věci nelze. Je fakt, že vnitřní tlaky, které 
v zemi jsou, působí pomalu a mají vzrůstající 
tendenci. Naproti tomu působící státní síla je 
bezproblémově dokáže eliminovat. Proto je v 
Rusku – zatím - klid. Umírání ruských vojáků na 
frontě nevyhání jejich rodiče do ulic. To, co by v 
našem západním demokratickém světě už dávno 
občanskými nepokoji měnilo vlády, v Rusku nepů-
sobí vůbec nijak. 
 Ukrajinci to vědí. Mají s Rusy vlastní zkušenosti. 
Patrně proto se agresorovi urputně brání a brání 
příležitost, kterou po rozpadu Sovětského svazu 
formou samostatnosti svého státu dostali. Nechtějí 
o ni přijít. Podíváme-li se na to svýma očima lidí 
žijících ve střední Evropě, můžeme se jim divit? 
Ukrajina dobře ví, že dostala šanci a pokud ji 
prohraje, druhá už nebude. Uhájí-li samostatnost, 
uhájí a obhájí si právo stát se součástí civilizované 
demokratické a vyspělé Evropy. A povinností naší 
je jim v tom procesu pomoci. Válečný konfl ikt 
jednou skončí. A pokud v něm Ukrajina bude 
úspěšná, bude ji čekat neméně složitá a náročná 
etapa obnovy válkou zničené země. A i tady bude 
potřebovat nějaký „Marshallův plán“. Jsem si jistý, 
že ho dostane. Je to v zájmu náš všech. 
 Ruské nebezpečí je a bude ještě dlouho hroz-
bou západní civilizaci. A jeho eliminace je v našem 
bytostném zájmu. Nezávislost na Rusku je jedinou 
obranou proti jeho imperiálním snahám. Nevím, 
zda si dokážeme uvědomit, jak by to dnes vypa-
dalo, kdybychom nebyli v NATO nebo EU. Mír a 
30 let blahobytu máme krom jiného také proto, že 
jsme součástí těchto struktur. A jedině tak můžeme 
Putinovu režimu odolat. 
 Až se na Ukrajině za týden rozsvítí stromečky 
v rozbombardovaných domech, lidé v nich budou 
nejspíš rádi, že žijí, a teplo z plamínků svíček bude 
jediná energie, kterou v té chvíli budou mít. 

 Milí čtenáři, přeji Vám šťastné prožití Vánoč-
ních svátků a v tom příštím roce 2023 hlavně 
zdraví. A ať mír dál zůstává s touto krajinou…. 
A nejen s touto.

-mn-

DARUJ RADOST
SENIORŮM

1.12. - 2 .12. 202
restaurace PIZZAZZ

•

•

•

•

•

šťastné a veselé,
paštikové...

Martin
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
dál podporuje handicapované, kulturu i sport

Na Staré Blansko novým podchodem. 
Po schodech nebo výtahem

 Již řadu let podporuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Boskovice veřejně prospěš-
né projekty. A ani v roce 2022 nezapomněla na podporu těch, kteří pomáhají potřebným. Kromě toho se 
také zaměřila na vzdělávání budoucích generací v oblasti důležitosti vody a principech, jak bychom s 
ní měli do budoucna zacházet.

 Nárůst cen za energie, ale i za potraviny a další 
nezbytnosti, dopadá v těchto dnech i na klienty a 
vedení denního stacionáře pro mentálně postižené 
v Blansku s názvem Domov Olga. Ke zmírnění situ-
ace přispěl fi nanční dar VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ 
SPOLEČNOSTI, a.s. „Letošní rok je velmi náročný. 
Potřebujeme našim klientům zajistit alespoň základní 
lidské potřeby, a to jsou teplo, světlo a jídlo, což je s 
nárůstem cen v letošním roce velmi náročné. Proto si 
vážíme toho, že i v této ekonomicky složité době jsou 
lidé ochotni podpořit neziskové organizace, jako je ta 
naše,“ poděkovala dárci ředitelka Domova Olga Jana 
Kratochvílová.
 Dalším zařízením, kterému VAS Boskovice pomáhá 
dlouhodobě, je stacionář Emanuel v Doubravici nad 
Svitavou. Ten pečuje o lidi se středně těžkým až 
těžkým mentálním postižením a s kombinovaným 
postižením. „V letošním roce nám Vodárenská zařídila 
obměnu osvětlení v polovině zařízení za úsporné. 

Tím nám hodně pomohla s redukcí 
nákladů. A také od nás pravidel-
ně odebírá naše produkty, které 
zároveň šíří po okolí. A tím nám 
zároveň dělá prezentaci, která je i 
pro takové zařízení jako naše velmi 
důležitá,“ doplnila vedoucí služby 
Hana Tenorová.
 Hodně podporovaných aktivit v 
letošním roce bylo však zaměřeno 
na osvětu mladé generace. Jak 
zacházet s vodou a co všechno 
obnáší, než si mohou pohodlně 
doma otočit kohoutkem a napustit 
sklenici. A přesně na tato témata se 
letos zaměřil projekt „Voda a my“, 
který probíhá na základních ško-
lách. Po Boskovicích, Drnovicích, 
Velkých Opatovicích a Lysicích se 
projekt, do něhož se zapojilo již víc 
jak 500 dětí, chystá i do Blanska.  
 VAS Boskovice však dlouho-
době patří také mezi významné 
podporovatele řady akcí, které jsou 
zaměřené na zdravý pohyb mlá-
deže nebo podporují kulturní akce 
v regionu. V Blansku tak podpora 
putovala například na zajištění 
dětských běhů v rámci akce Půl-
maraton Moravským krasem, vý-
roční koncert Tanečního orchestru 
ZUŠ Blansko nebo předvánočních 
akcí. „Velkou ctí nám bylo také to, 
že jsme mohli podpořit unikátní 
projekt Základní umělecké školy v 
Blansku Princezna ze mlejna, který 
oživil v létě i na podzim zámecký 

park a zapojilo se do něho více jak 100 dětí v roli 
účinkujících či výtvarníků,“ uvedl předseda předsta-
venstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, 
a.s., Jindřich Král. 
 Všechny tyto aktivity VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., fi nancuje ze zisků mimo pro-
vozování vodovodů a kanalizací, tedy mimo vodné a 
stočné. „Dlouhodobě podporujeme potřebné a veřejně 
prospěšné projekty. Naše pomoc je cílena na dětské 
pohybové a vzdělávací aktivity a sociální a zdravot-
nické ústavy, a to v regionu, kde působíme, tedy kde 
provozujeme vodohospodářskou infrastrukturu. Letos 
jsme se hodně zaměřili také na vzdělání dětí v oblasti 
šetrného zacházení s vodou. Snažíme se, aby i děti 
začaly mít určité povědomí o důležitosti a nenahra-
ditelnosti pitné vody,“ vysvětlil ředitel VAS Boskovice 
Petr Fiala.

Mgr. Iva Librová, MBA, tisková mluvčí 
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

 Necelých deset měsíců trvaly práce na stavbě nového podchodu u železniční zastávky Blansko 
město. Původní podchod se uzavřel letos v únoru a novým nyní již mohou procházet pěší, a to buď po 
schodech, nebo mohou použít velkokapacitní výtah. Železniční přejezd je defi nitivně uzavřen. Řidiči 
motorových vozidel musí při cestě na Staré Blansko dočasně použít objízdnou trasu přes Olešnou, v 
pondělí 19. prosince se má otevřít nový most. 

 „Nový podchod má 
celkovou délku 38 me-
trů, na šířku měří čtyři 
metry a na výšku 2,6 
metru. Podlaha je ze 
žulové dlažby, podhled 
je tvořen alubondovými 
deskami. Z obou stran 
vede do podchodu scho-
diště, jako bezbariérový 
vstup pak fungují dva 
výtahy pro patnáct osob 
s nosností 1 150 kilogra-
mů. Zastřešení i výtahy 
jsou osazeny moderním 
kamerovým systémem s 
devíti kamerami. Výtah 
je navržený tak, aby se 
do výtahové kabiny v 
případě potřeby vešla 
také nosítka záchraná-
řů,” uvedl manažer pro-
jektu Tomáš Žák z fi rmy 
FIRESTA, která je zhotovitelem stavby. Výtahy mají 
vlastní záložní generátory, které zajistí, že budou moci 
zůstat v provozu i při výpadku elektrické energie.
 „I když nás během stavby překvapila spousta věcí, 
které nebyly dochované v historických pramenech, 
například historické opěrné stěny, které držely starou 
trať, nejrůznější podzemní prostory a podobně, žádná 
z nich zatím nezapříčinila zpoždění projektu,“ dodal 
Žák. 
 Původní výpravní budova byla zbourána a vybu-
dovalo se zastřešení vstupu do podchodu. Z tubusu 
bývalého podchodu bylo nutné přeložit vysokotlaký 
vodovodní přivaděč, odlehčovací kanalizaci a datové 
a elektrické sítě. Předlážděná je také část chodníků 
před vstupy do podchodu a bezbariérový přístup 
na nástupiště. V provozu je také nová autobusová 
zastávka na Komenského ulici, kterou autobusové 
spoje již využívají.
 Podchod pod železniční tratí je 4 metry široký a 
38 metrů dlouhý. Úpravy okolí mají skončit v dubnu 
příštího roku. Na místě bývalé drážní budovy, v níž 
byla umístěna čekárna a prodej jízdenek, nyní probí-
hají zemní práce. Vznikne zde nové parkoviště P+R, 
které pojme téměř tři desítky automobilů. U zastávky 
bude ze strany Starého Blanska cestujícím k dispozici 
nové zázemí s veřejnými toaletami. Pokračovat bude 
také rekonstrukce ulic Rožmitálova a Komenského, 
kde dojde k dalšímu rozšíření parkovacích míst.   
 „Nový podchod působí daleko vzdušněji, díky ka-
merovému systému by měla být zajištěna bezpečnost 
pěších a to i těch, kteří budou využívat nové výtahy. 

Po dokončení přemostění bude spojení se Starým 
Blanskem komfortnější i pro řidiče,” podotkl starosta 
Blanska Jiří Crha. Správa železnic, která je zadava-
telem stavby, za zbudování podchodu zaplatí přes 
183 milionů korun. 
 V neděli 11. prosince také skončila roční vlaková 
výluka a lidé opět mohou z Blanska do Brna a zpět 
cestovat vlakem. Součástí modernizace zhruba 
dvacetikilometrového úseku byla též rekonstrukce 
tunelů mezi Blanskem a Adamovem. Po železnici 
začaly jezdit osobní vlaky a rychlíky. Expresní spoje 
se na ni vrátí v polovině příštího roku. 

-mka-

Strom přání 
v hračkářství

 Připomínáme, že kdo by chtěl potěšit děti z 
dětského domova v Hodoníně u Kunštátu, může 
do 21.12. zavítat do hračkárny Pompo na náměstí 
Svobody a zakoupit nějaký z dárků, o které si děti 
napsaly Ježíškovi. Ještě poměrně dost přání zůstává 
nevyslyšeno. 
 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.

-mka- 
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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
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RACOM Blansko: špičkové 
technologie a dobrá atmosféra

DODAVATEL VÝHODNÉ ENERGIE
OD ROKU 1994

Voda
Topení

Plyn
Elektro
Revize

Dodávka tepla, plynu a elektřiny

Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

Údržba kotelen

Revize a zkoušky plynových
a tlakových zařízení

Svitavská 434/10,
Blansko

Kontaktujte nás pro nezávaznou
nabídku:

Chcete
výhodnější
energii? info@zt-blansko.cz

www.zt-blansko.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE 
MVDr. Jiří Bárta a kolektiv

Klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví 

v novém roce přeje nejen čtyřnohým klientům 

celý kolektiv ordinace MVDr. Jiřího Bárty.

I v novém roce se budeme těšit na vaši návštěvu nejen ve stávající 

ordinaci na ulici Svitavské, ale i v nově zrekonstruovaných 

prostorách na ulici Sadová 2.

Zde poskytujeme veterinární péči, 

fyzioterapii zvířat a poradenství 

v oblasti etologie zvířat.

www.vet-blansko.cz  

 Nenápadnou budovu na pomezí Blanska a Lažánek, kousek za odbočkou k Punkevním jeskyním, 
neinformovaný kolemjdoucí snadno přehlédne. Přesto je to místo, ve kterém se rodí produkty svojí 
kvalitou známé po celém světě. Jde o pobočku společnosti RACOM, významného výrobce komuni-
kačních zařízení, jehož výrobky se dnes používají ve více než 120 zemích světa - bez přehánění od 
rovníku po polární kruh.

 Společnost RACOM má dnes něco málo přes 130 
zaměstnanců a její hlavní část sídlí v nedalekém 
Novém Městě na Moravě. Již před 25 lety však 
RACOM založil v Blansku svoji pobočku zaměřenou 
na osazování desek plošných spojů. Ta rostla spolu 
s RACOMem a dnes tvoří její tým už přes dvacet 
lidí, obsluhujících osazovací linky a další přidružené 
technologie jako jsou pájecí pece, pracoviště ručního 
osazování a automatické optické kontroly či rentgen. 
Část svojí kapacity nabízí osazovací centrum i zákaz-
níkům třetích stran, kteří hledají vysoce spolehlivou 
výrobu technologicky složitých desek.

 Produkty RACOMu 
nachází své využití v 
telekomunikačních sí-
tích s vysokými nároky 
na provozní spolehlivost 
a kvalitu, tomu odpoví-
dá i zaměření blanen-
ské provozovny. “Naše 
výroba stojí a padá s 
kvalitou námi odváděné 
práce. To byl jeden z 
hlavních důvodů, proč 
se RACOM rozhodl 
držet osazování desek 
plošných spojů ve vlast-
ních rukou a investuje 
nemalé prostředky do 
špičkových výrobních 
technologií, lidí a jejich 
znalostí.” uvádí Miloslav 

Holík, vedoucí blanenského týmu. “Tomu odpovídá i 
naše snaha budovat tým plný kvalitních lidí, odborně 
zdatných, ale i lidsky přátelských. Přes všechen růst 
RACOMu jsme pořád podstatou “rodinná fi rma”, 
která chce svoji kulturu stavět na lidech a prostředí, 
ve kterém pracujeme.” dodává dále M. Holík.  

 Podrobnější informace o společnosti najdete na 
stránkách www.racom.eu, konkrétní pracovní příle-
žitosti, včetně těch v Blansku, jsou pak zveřejňované 
na www.racom.eu/prace

-r-
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POZVÁNKA NA HOKEJPOZVÁNKA NA HOKEJ
Sobota 17. prosinceSobota 17. prosince
v 17.00 hv 17.00 h
Dynamiters Blansko HKDynamiters Blansko HK
– HC Břeclav– HC Břeclav
Zimní stadión BlanskoZimní stadión Blansko

Výsledkový servis

Dynamiters zvítězili v Hodoníně 
i na boskovickém ledě

1. Technika 13 11 1 1 94:38 35

2. Uh. Ostroh 13 8 2 3 76:50 27

3.  Kroměříž 13 8 2 3 60:47 26

4. Blansko 14 7 1 6 75:52 23

5. Břeclav 14 7 1 6 68:67 22

6. Uh. Brod 12 5 1 6 53:57 16

7. Brumov 13 4 2 7 61:77 16

8. Uh. Hradiště 13 5 0 8 57:87 15

9. Hodonín B 12 3 0 9 40:70 9

10. Boskovice 13 1 2 10 48:87 6

 Hokejisté Blanska mají za sebou opět náročný třízápasový týden. Na jeho počátku nejprve smol-
ně prohráli nadějně rozehrané utkání proti silnému Uherskému Ostrohu, aby pak bravurně zvládli 
dohrávku s hodonínským béčkem. Po dvou výhrách na domácím ledě pak vyrazili na led tradičně 
největšího rivala z Boskovic. I napotřetí se Dynamiters podařilo zvítězit, i když tentokrát to bylo až 
po samostatných nájezdech. 

Dynamiters Blan-
sko – HK HOKEJ 
Uherský Ostroh 4:5 
(3:2, 0:2, 1:0). Bran-
ky Dynamiters: Anto-
ňů T. (Müller, Grün-
wald), Král (Němec), 
Král (Jílek, Šmahel), 
Grünwald (Malý, An-
tal). Blansko: Šenk 
(Vlach) – Hussein, 
Verner, Antoňů M., 
Berka P., Němec, Ra-
šovský, Sedláček – 
Antoňů T., Grünwald, 
Kubíček, Berka M., 
Antal, Jílek, Müller, 
Majola, Král, Malý, 
Šmahel, Staněk.
 První prosincovou sobotu se blanenští Dynamiters 
střetli s dalším týmem z horních pater tabulky. Domá-
cí nastoupili se čtyřmi kompletními útoky a začátek 
utkání nemohl dopadnout lépe. Hned v první minutě 
skóroval Tomáš Antoňů, načež si Blanenští aktivní 
hrou vynutili dva nedovolené zákroky hostů, Král je 
oba potrestal a na konci šesté minuty to bylo již 3:0.  
Hosté se pokusili zastavit nápor Blanenských od-
dechovým časem. To se jim vyplatilo, když o minutu 
později snížili. Ve zbytku první třetiny měli domácí 
stále převahu, ale byli to protivníci, kteří po ojedinělé 
akci snížili pár vteřin před koncem třetiny na 3:2.
 Do druhé třetiny vstupovali domácí ve čtyřech 
a těsně po skončení přesilové hry Ostroh srovnal. 
Druhá dvacetiminutovka byla ovlivněna velkým 
množstvím vyloučení na obou stranách. S touto 
situací se lépe srovnali hosté, kteří využili další 
přesilovku a otočili vývoj utkání. Do konce třetiny 
pak skórovali ještě jednou a do kabin šli Blanenští s 
dvoubrankovým mankem, 
 Dynamiters přeskupili svoje řady a vrhli se do úto-
ku. Soupeř naopak zabetonoval svoji obrannou třeti-
nu a hrozil z nebezpečných brejků. Oba týmy měli po 
dvou početních výhodách, ale ani jeden ze soupeřů 
tyto výhody nevyužil. V 56. minutě vykřesal jiskřičku 
naděje Grünwald, který snížil na rozdíl jediné branky. 
Domácí viditelně ožili, ale svoje šance nedokázali 
proměnit. K závěrečnému náporu nakonec nedošlo. 
Dvě minuty před koncem byl vyloučen domácí obrán-
ce, který za protesty nakonec vyfasoval i vyšší trest. 
Blanenští se i v početní nevýhodě nevzdali a snažili 
se o srovnání, zkušený tým Uherského Ostrohu si 
ale vítězství pohlídal.

Dynamiters Blansko – HK SHKM Hodonín B 8:3 
(6:1, 0:2, 2:0). Branky Dynamiters: Antoňů T. (Grü-
nwald, Müller), Grünwald (Antoňů T., Müller), Berka 
(Antal, Němec), Grünwald (Hussein), Grünwald 
(Müller), Antal (Král), Hussein (Antoňů T.), Antoňů T. 
(Müller). Blansko: Vlach (Šenk) – Hussein, Verner, 
Antoňů M., Němec, Rašovský, Sedláček – Antoňů 
T., Grünwald, Berka M., Antal, Müller, Majola, Král, 
Malý, Šmahel, Kuběna
 Ve středu bylo dohráno odložené utkání. Domácí 
od začátku v zápase dominovali, a tentokrát  i stříleli 
branky. V 15. minutě vedli po třech brankách Grün-
walda a trefách Tomáše Antoňů a Miroslava Berky 
již 5:0 a o osudu utkání bylo rozhodnuto. Do konce 
třetiny hosté korigovali na 5:1, nicméně pětibrankové 
vedení vrátil domácím Marek Antal. 
 Tempo hry od druhé třetiny opadlo. Dynamiters 
kontrolovali hru. Hodonínští se snažili s výsledkem 
přece jen něco udělat a snížili na 6:3, ale Blanenští ve 
třetí třetině přidali další dvě trefy zásluhou Husseina 
a Tomáše Antoňů, kteří stanovili závěrečné skóre na 
8:3.

HC Boskovice – Dynamiters Blansko HK 4:5 
SN (2:1, 1:2, 1:1, 0:1). Branky Dynamiters: Müller 
(Majola), Grünwald (Berka P., Antoňů T.), Müller (An-
toňů T.), Berka M. (Rašovský, Kubíček), rozhodující 
SN Grünwald. Blansko: Vlach – Sedláček, Němec, 
Hussein, Berka P., Rašovský, Majola – Berka M., 
Antal, Král, Antoňů T., Grünwald, Müller, Kubíček, 
Šmahel, Malý 

 Tuto sobotu již ve druhé minutě otevřel skóre 
Müller a poslal hosty do vedení. Boskovičtí měli o 
pár minut později výhodu přesilové hry, kterou využili 
a srovnali. Hra v první třetině byla vyrovnaná, ale na 
samém konci měli domácí další možnost přesilovky. 
Opět byli úspěšní, otočili skóre a do kabin šli s jed-
nobrankovým náskokem.
 Obraz hry se ve druhé třetině nezměnil. Dyna-
miters převzali iniciativu a zatlačili svého soupeře 
do obranného pásma. Svoji převahu dlouho nebyli 
schopni přetavit ve vyrovnávací branku, až po polo-
vině zápasu skryl svoji střelu za hradbu těl Grünwald 
a vyrovnal na 2:2. V posledních dvou minutách se 
ještě oba týmy jednou radovaly. Nejprve po chybě 
v rozehrávce šli Boskovičtí opět do vedení, ale do 
konce třetiny srovnal Tomáš Müller na 3:3.
 Ve třetí třetině byli Blanenští aktivnější, ale obětavě 
pracující domácí obrana dlouho nedovolovala změnu 
stavu. Naopak, opět v přesilové hře se domácím po-
dařilo využít třetí přesilovou hru a dali na 4:3. Hosté 
odpověděli brankou důrazného Berky osm minut 
před koncem. Poslední dvě minuty utkání měli ještě 
Dynamiters možnost hrát v početní výhodě, domácí 
se však ubránili. Utkání tak pokračovalo prodlouže-
ním, kdy hned v úvodu měly šanci Boskovice. Poté 
měli několik slibných příležitostí sice hosté, zápas 
ale museli rozhodnout až samostatné nájezdy. V této 
dovednostní činnosti byli úspěšnější hráči Dynami-
ters. Trefi li se hned třikrát, zatímco dobře chytající 
Jarmil Vlach za svoje záda pustil pouze dva kotouče. 
Rozhodující branku si připsal Grünwald a celý tým 
dva body do krajské tabulky. 

Bohumil Hlaváček
Lyže, boty, brusle, snowboardy. 

PŮJČOVNA LYŽÍ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. 

Super ceny!
Tel. 602786025.

Řádková inzerce
*  Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.: 604585530.
* Služby typu „HODINOVÝ MANŽEL“ 
  Tel. 721108085, www.karban.org
* Zednické a obkladačské práce. Mob. 721521182.
* Prodám krásné akvárium v nerezovém rámu, rozměry 
80x40x35 cm (dxšxv), cca 100l. Cena 490 Kč, možno i 
fi ltr, světlo, krycí sklo, teploměr a další. Tel. 605076400.
* Nabízím výborný kavádos. Tel. 605076400.
* VW Bora kombi 1.6i . Najeto 187000 km, reg.2000, .za 
33 tis. Kč. Tel. 730626327.

Foto Nikola ŠkvareninováFoto Nikola Škvareninová

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

- 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

SLEVA 10 %
NA VŠECHNO

Basketbal
Žákovská nadregionální liga U15: BK Blansko B – BK 
Vyškov 35:72 (27:33), Tylečková 15, Vašková 8, Musilová 
M., Musilová K. 3, Černá, Vdolečková, Tesařová 2. BK 
Blansko B – BK Vyškov 33:53 (22:41),  Tylečková 12, 
Musilová K. 9, Musilová M. 5, Vdolečková, Vašková 3. 
NRL žákyně U15: Žabiny B – BK Blansko 40:56 (20:28), 
Ježová 26, Broďáková 10, Kubešová 8, Alexová E., 
Procházková 4, Alexová V., Kubíková 2. Žabiny B – 
BK Blansko  43:67 (20:32), Ježová 13, Kubešová 12, 
Broďáková 11, Procházková 6, Alexová E. 8, Reisiglová 
6, Alexová v.4, Popelková, Kubíková 2.
OP mladších minižákyň U12: BK Blansko – Vlčata Žďár 
nad Sáz. 60:24 (27:20), Musilová 14, Tesařová Selma 
12, Streitová, Doleželová, Ježová 6, Krátká 5, Peřinová, 
Zezulová 4, Alexová 2, Broďáková 1. BK Blansko – SKB 
Tišnov 125:20 (67:4), Alexová 20, Zezulová 18, Ježová 
16, Streitová 14, Tesařová Sofi e 13, Tesařová Selma 12, 
Černá 10, Doleželová, Pokorná 6, Broďáková, Krátká 
4, Palatková 2.
OP nejmladších minižákyň U11: SK K2 Prostějov – BK 
Blansko 30:56 (13:34), Krátká 16, Ježová 10, Peřinová 
8, Sedláková, Pokorná, Krejčířová 4, Ducháčková, Strei-
tová, Broďáková, Kiselová, Tesařová 2. KP Brno – BK 
Blansko 23:54 (3:29), Streitová 21, Peřinová 7, Krátká, 
Ježová, Tesařová, Kiselová, Sedláková Z. 4, Pokorná, 
Dražilová, Fleková 2. 
OP přípravek U10: BK Blansko – Vysočina 32:36 
(10:16). Lanžhot – BK Blansko 20:42 (11:16). BK Blansko 
– KP Brno 38:14 (24:8). 
Florbal
Jihomoravský přebor muži: FBC Sokol Adamov – FBK 
Atlas Blansko B 7:11 (2:4, 3:3, 2:4), Hrazdíra, Kroutil 3, 
Moučka, Syrový 2, Bládek. FBK Atlas Blansko B – TJ 
Sokol Brno-Husovice 7:0 (3:0, 2:0, 2:0), Langr, Kroutil 
2, Hrazdíra, Moučka, Foret. 
2. liga junioři: Troopers – FBK Atlas Blansko 11:3 (2:1, 
4:1, 5:1), Franc, Holík, Navrátil.  FBK Atlas Blansko - K1 
Florbal Židenice 4:5 (0:1, 2:2, 2:2), Navrátil O., Kovařík, 
Holík, Kobylka 
2. liga dorostenci: FBK Atlas Blansko – Florbal Hodonín 
6:3 (1:0, 0:2, 5:1), Konečný 3, Jeřábek 2, Holík. FBŠ 
Hattrick Brno B – FBK Atlas Blansko 3:4 (1:2, 1:2, 1:0), 
Hlaváček, Urbánek, Holík, Jeřábek. 
Jihomoravský přebor starší žáci: FRC Mikulov – FBK 
Atlas Blansko 6:3 (2:3, 3:0, 1:0), Kala 2, Baráth. 
Liga veteránů: FBK Atlas Blansko – FBŠ Hummel Ha-
ttrick Brno 1:9 (0:5, 1:3, 0:1), Balák. FBC Dragons – FBK 
Atlas Blansko 5:5 (3:2, 1:1, 1:2), Bezděk 3, Nejezchleb, 
Doležel. 
Kuželky
2. liga muži: TJ Slovan Kamenice nad Lípou – KK Blan-
sko 5,5:2,5 (3397:3277), Flek J. 552, Sehnal 610, Flek 
R. 560, Flek M. 495, Lukáč 505, Havíř 555.
Podniková ČKD: Brusírna – Modelárna 1238:1207, 
Zouhar 263, Pernica 259 – Semrád M. 261, Hladík 251. 
Postup – Slévárna 1325 – 1185, Sotolář 286, Semrád 
276 – Voráč 260, Zuck 255. Modelárna – KSK 1212:1254, 
Kala 281, Moll 272 – Brázda 300, Hradil 258. Elektro – 
KST A 1275:1287, Král 280, Maška 260 – Gross 279, 
Vymazal 274. Brusírna – Expedice 1327:1187, Malits 
276, Brychta 275 – Šváb 251, Mátl 246. Postup B – Po-
stup A 1040:1304, Janáčková 220, Neoral 214 – Kakáč 
276, Sotolář 275. KST D – Elektro 1227:1300, Brázda 
278, Hradil 268 – Král 275, Šmerda 265.

Okresní podniková liga: JEZAT – Blanzek 1202:1275, 
Voráč 251, Paul 244 – Lavický 261, Nejezchleb 261. 
Nemocnice – Hasiči 1054:1137, Navrátil 248, Tichý 236 
– Němec 263, Ostrý 233. KSK – Proresale 1268:1317, 
Ševčík 263, Kolář 260 – Nezval 299, Brychta 273. 
KD 5 – ZŠ TGM 1115:941, Holcner E. 233, Holcner 
P. 232 – Jalový 246, Souček 221. Relax – Ekosystém 
1096:1090, Nedoma 231, Mátl 230 – Pšenčík 244, 
Zouhar 244. Orel – Gasnet 1154:1158, Hasoň Jiří 265, 
Šoba 225 – Navrátil 241, Mátl 237. Orel – Nemocnice 
1174:1105, Hasoň Jiří. 268, Dvořák, Šoba 245 – Tichý 
246, Zavadil 235. Catering – VVR 1364:1320, Skoupý 
289, Kala 278 – Kakáč 291, Semerád 267. Lachtani – 
Orel 1103:1157, Šehýr 247, Honc 243 – Gotz 247, Dvořák 
240. Ekosystém – KD 5 1234 -  1016, Ďugoš 264, Zouhar 
M. 259 – Holcner P. 210, Pokorný 210. Hasiči – Relax 
1119:1033, Navrátil 255, Němec228 – Mátl 235, Bouda 
219. Gasnet – Nemocnice 1115:1157, Dostál 243, Šváb 
236, Zavadil 243, Navrátil 238.

Připravil Bohumil Hlaváček

Vzpomínky
Chybíš...
Odešel jsi tak náhle,
že Tvé rty nám nestačily
sbohem dát

Dne 21. prosince to budou 
3 roky, co nás náhle opustil 
Zdeněk Měšťan
Vzpomínáme. Dana a synové s rodinou

  Nic z toho dobrého a krás-
ného, co jsi učinil, se ne-
ztratí...
  Dne 24. prosince by uply-
nulo 26 roků od úmrtí pana 
Františka Sobotky z Blan-
ska. S úctou a láskou vzpo-
mínají manželka a dcery s 
rodinami.
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Atlas dále válcuje svoje soupeře 
a vévodí divizi

 Pozitivní informace pro fanoušky blanenského fl orbalu. Muži Atlasu pokračují ve svém vítězném 
tažení divizí. I další dva své soupeře bez větších problémů přehráli. Síla týmu je stále více cítit 
zejména díky skvělé hře všech tří formací, díky níž své soupeře přehrávají zejména ve druhé části 
zápasů, kde jim dochází síly a naopak Atlas pokračuje stále ve velmi vysokém tempu. 

FbC Skuteč – FBK Atlas Blansko 6:16 (2:6, 2:7, 
2:3). Kučera 6, Fedra V. 4, Čermák 2, Borek, Crla, 
Fedra J., Müller. Blansko: Blansko: Žabka – Crla, 
Frýdek, Čermák, Koumar., Hatala, Müller D. – Kuče-
ra, Fedra F., Fedra V., Janík, Borek, Ducar, Polách, 
Svoboda, Fedra J.,.
 Hráči Atlasu se na zápas vydali v mírně zúžené 
sestavě. V úvodu rychle poslal do vedení tým přes-
nou střelou Kučera. Na první gól utkání dokázali 
domácí reagovat v šesté minutě po zaváhání bla-
nenské obrany. Vedení na stranu Blanska překlopil 
Čermák, který využil signálu ze standardní situace a 
nahrávky Borka. Domácí rychle korigovali a srovnali 
podruhé stav utkání. V následující pasáži převzal 
Atlas otěže zápasu do svých rukou. Nejdříve v 
přesilové hře vstřelil branku Kučera, který následně 
další přesnou trefou završil hattrick. Gólově se také 
přidal Borek a kanonádu na konci první části uzavřel 
opět Kučera.
 Druhá část začala v podobném duchu jako první. 
Vyrovnanou pasáž však utnul brankou Jakub Fedra, 
na kterého vzápětí navázal Čermák, který po na-
hrávce Janíka trefi l odkrytou branku. Následně se 
dvakrát prosadil Vojtěch Fedra. V polovině zápasu 
domácí korigovali, ovšem z následné přesilovky 
zvýšil opět Kučera. Do konce druhé části uzavřel 
svůj hattrick Vojtěch Fedra a prosadil se také Müller.
 Závěrečnou část utkání začal Atlas na míčku, jeho 
hráči zkoušeli za rozhodnutého stavu nové prvky ve 
hře, škoda jen, že se nevyvarovali individuálních 
chyb. Ve třetí části se brankově dokázali prosadit 
Crla, Vojtěch Fedra a Kučera. Domácí dokázali 
proměnit dvě své šance a pouze korigovat výsle-
dek. „Dnešní utkání bylo odehrané v pohodovém 
až tréninkovém tempu,“ uvedl trenér Ondřej Mach. 
„Výsledek je sice jednoznačný, ale z naší strany 
tam bylo poměrně dost nepřesností a chyb jak v 
rozehrávce, tak ve fi nální fázi,“ všiml si.

FBK Atlas Blansko – Hornets Brno ZŠ Horní 
9:4 (2:0, 1:1, 6:3). Fedra F., Fedra V. 2, Kučera, 
Bělaška, Ducar, Fedra J., Svoboda. Blansko: 
Opletal – Crla, Žilka, Čermák, Müller D., Frýdek, 
Kunstmüller – Kučera, Fedra F., Fedra V., Bělaška, 
Borek, Ducar, Janík, Svoboda, Fedra J., Polách.
 Diváci viděli kvalitní hru ve velmi vysokém tempu. 
Do vedení poslal domácí  František Fedra, druhou 
branku přidal jeho bratr Vojtěch, kterému do jasné 
situace přihrál Kučera.  
 Vstup do druhé části Blanenským příliš nevyšel, 
když z úvodního tlaku dokázali vytěžit kontaktní 
branku. Zápas se postupně přiostřoval a o osobní 
velmi tvrdé souboje nebyla nouze. V oslabení se 
Atlasu podařilo zvýšit Kučerou. Následovala neu-
rovnaná hra plná přesilovek na obou stranách. Ani 
jedna však nebyla využita a skóre se neměnilo. V 
závěru druhé třetiny části přišel další faul domácích 
a hosté měli na začátku třetí třetiny početní výhodu. 
 Na jejím počátku ale opět Blansko soupeře již 
skoro tradičně zaskočilo gólem v oslabení, tentokrát 
se o to postaral Vojtěch Fedra po nahrávce Kučery. 
Hosté, kteří ztráceli již tři branky, se vydali do riskant-
ního napadání a snažili se zápas zdramatizovat. Po 
nahrávce Ducara však Bělaška vymetl pavučinu v 
hostující bráně a zvýšil. Hornets se však nevzdali, 
neskutečnou nechytatelnou ranou na bližší tyč pro-
střelil Opletala jeden z brněnských hráčů. Následně 
se po tlaku Blanenských prosadil pozorný Svoboda. 
Brněnský tým pak v poměrně pro ně beznadějném 
stavu vyzkoušel i hru bez brankáře, tu však potres-
tali dvakrát bratři Fedrové, a to nejdříve Jakub a 
následně František. Blanenský gólový účet uzavřel 

foto Filip Ježekfoto Filip Ježek

Ducar. Mírné polevení v závěru zapříčinilo, že se 
hosté dokázali dvakrát v rychlém sledu prosadit, to 
však bylo z jejich strany v regionálním derby vše.
 „První dvě třetiny jsme hráli pozorně dozadu a ne-
pouštěli jsme soupeře do větších šancí. Vyloučení, 
kterých dnes bylo víc, než bychom si představovali, 
soupeř naštěstí nepotrestal, a naopak jsme v osla-
bení skórovali my,“ všiml si trenér Ondřej Mach. 
Jak dodal, škoda byla  zbytečných gólů v závěru. 
„To jsme trochu pokazili našemu gólmanovi z jeho 
strany vynikající zápas,“ zamrzelo ho. 
 V posledním zápase kalendářního roku bude 
zajíždět blanenský Atlas do Svitav. Zápas se 
hraje v sobotu 17. prosince ve sportovní hale 
Na Střelnici. Už teď je třeba s výsledky Atlasu 
konstatovat maximální spokojenost. Dominan-
ce týmu je v soutěži zřejmá, střelecká potence 
dua Lukáš Kučera a Vojtěch Fedra je v soutěži 
neskutečná, když zcela jednoznačně vévodí 
kanadskému bodování divize (ve čtrnácti utká-
ních Kučera 53+30, Fedra 28+40). Skvěle chytají 
všichni brankáři, solidní obrana, souhra celého 
týmu je evidentní. Pochvalu za vedení výborné-
ho kolektivu si jednoznačně zaslouží trenérská 
dvojice Vojtěch Wilczek a Ondřej Mach.

Bohumil Hlaváček

Gottwaldová získala mistrovský 
titul v cyklokrosu

Mladší žáci FK Blansko vzorně 
reprezentovali v Legnici

Blanenští stolní tenisté dominovali na okresních přeborech

1. Blansko 14 13 1 0 159:83 41

2. Litomyšl 14 9 2 3 101:67 30

3. Znojmo 11 9 0 2 107:70 27

4. Mohelnice 13 8 2 3 77:56 27

5. Hornets 14 6 3 5 78:90 23

6. Jihlava 14 7 1 6 83:83 22

7. V.Mýto 13 6 1 6 105:101 20

8. Letohrad 14 4 2 8 80:85 15

9. Orlicko 13 4 2 7 83:92 14

10. Svitavy 14 4 0 10 58:78 12

11. Světlá n/S. 14 2 0 12 76:136 6

12. Skuteč 14 2 0 12 69:135 6

 Tuto neděli vyvrcholil český pohár v cyklokrosu TOI TOI CUP mistrovským závodem v mládež-
nických kategoriích v Rýmařově. Závodní seriál TTC čítá pro mládež celkem devět  závodů včetně 
mistrovského. Letos byla cyklokrosová sezóna velice pestrá, co se týká počasí, které obzvlášť v 
cyklokrosu ovlivňuje charakter tratě. Závodníci zažili od slunného babího léta, po deštivé blátivé 
podmínky, čerstvě napadený sníh až po zmrzlou trať. Z regionu se na start všech závodů postavila 
děvčata Lucie a Amálie Gottwaldovy z CP teamu a Kryštof Friedl z ACT leraK Blansko.
 A jak to celé dopadlo? Lucie Gottwaldová ve 
starších žákyních při své premiéře obsadila celko-
vě krásné šesté místo, Kryštof Friedl obstál v silné 
konkurenci kadetů (kolem 60-70 startujících) a za 
svou první cyklokrosovou sezónu vybojoval 27. 
místo. Největšího úspěchu dosáhla kadetka Amálie 
Gottwaldová, která jako loni celý Český pohár vyhrála 
a letos přidala i mistrovský titul z Rýmařova. 
 „Jsem moc spokojená. Cyklokros je moje druhá 
cyklistická disciplína, takže když se takhle daří i 
v ní, je to skvělé,“ zářila bikerka. Jak 
konstatovala, i když závodů bylo dost, 
jí se podařilo vždycky stát na bedně. 
„Nejdříve jsem měla sérii šesti druhých 
míst, pak si to zpestřila bronzem a v 
předposledním závodě zlatem z Kolína. 
To mě ujistilo, že na to mám a už byl 
přede mnou ten vrchol sezóny,“ vypo-
četla Amálka.
 A jaký byl mistrovský závod v Rý-
mařově? „Na téhle trati jsem závodila 
už vloni a vyhrála. Není nijak náročná, 
ale letos nám to ztížilo mrazivé počasí. 
Závod byl hodně rychlý, vyjeté koleje 
ve zmrzlém povrchu byly nepříjemné,“ 
popsala trať.  „V závodech před mým 
startem bylo hodně pádů, tak jsem vě-
děla, že musím být hodně soustředěná, 
abych neudělala chybu. V posledním 
kole jsem se na čele střídala se sou-

 Výborně se představili na tradičním Mikulášském poháru pro kategorii mladších žáků fotbalisté FK 
Blansko pod vedením trenéra Radima Farníka v partnerské Legnici. V konkurenci 24 týmů z Polska, 
Ukrajiny a Česka obsadili výborné čtvrté místo. 

 V základní skupině nenašli přemožitele, když svým 
soupeřům nasázeli ve třech utkáních dvanáct branek, 
přičemž jejich brankář lovil míč ze sítě jen dvakrát. 
Ve výborných výkonech pokračovali i v nadstavbě, 
když dvě ze tří utkání vyhráli a jen jednomu soupeři 
těsně podlehli. Bohužel se tento vzájemný zápas 
ukázal jako rozhodující pro nasazení do semifi nále. 

V něm Blanenští 
narazili na nej-
lepší tým turnaje, 
pozdějšího vítěze 
z domácí Legnice, 
kterému poměrně 
jasně podlehli. V 
zápase o třetí mís-
to se utkali s hráči 
týmu z ukrajinské-
ho Drohobysze, s 
nimiž sdíleli ubyto-
vání a dopravovali 
se na zápasy do 
haly. V pomysl-
ném miniderby 
byli žáci FK Blan-
sko herně lepší, 
vedli, ale smolně 
obdrženým gólem 
zremizovali. V pe-

naltovém rozstřelu pak byl šťastnější soupeř. „Dost 
nás to po zápase mrzelo, ale musím zpětně kluky 
jednoznačně pochválit za celkový výkon na turnaji a 
vzornou reprezentaci našeho města,“ uvedl úspěšný 
trenér Radim Farník.
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peřkou Lucií, ta pak uklouzla na ledu a měla pád. 
Já zabrala a do cíle dojela se čtrnáctisekundovým 
náskokem,“ radovala se Gottwaldová. Jak řekla, 
teď kolo nechce chvíli vidět. „Těším na zimní sporty, 
lyže, skialpy a taky odpočinek a užívání Vánoc,“ 
má v plánu. A v neposlední řadě ji čeká učení na 
přijímačky na gymnázium, kam má deváťačka ze 
ZŠ Salmova namířeno. Příprava na další bikovou 
sezónu odstartuje v únoru. 
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 Dominantní postavení v regionu Blansko potvrdili hráči a hráčky KST Blansko na okresních přeborech 
mládeže a dospělých v Rájci, kterých se ve všech kategoriích zúčastnila zhruba sedmdesátka startujících. 
Kromě kategorie mladších žáků patří ve všech ostatních titul okresního přeborníka právě hráčům a hráčkám 
blanenského klubu.

Výsledky, dospělí A: 1. Petr (KST), 2. Sehnal (Rájec-
-Jestřebí), 3. Přikryl J. (KST). Dospělí B: 1. Novohrad-
ská (KST)., 2. Kotol (Adamov), 3. Zukal (KST). Mládež 
U11: 1. Přikryl Jan (KST), 2. Křepela (Zbraslavec), 3. 
Voráč (KST). Mládež U13: 1. Barták (Kunštát), 2. Bárta 
(KST), 3. Zouharová (KST). Mládež U15: 1. Přikryl L., 
2. Krištof (oba KST), 3. Barták (Kunštát). Mládež U17 
+ U19: 1. Novohradská – KST Blansko, 2. Přikryl L., 3. 
Krištof (všichni KST). 
 O víkendu se také konalo poslední kolo první poloviny 
dlouhodobých soutěží dospělých. Ženy měly ve druhé 
lize o tomto víkendu volný los. Po první polovině soutěže 
jim patří druhé místo s bilancí sedm výher a dvě po-
rážky tři body za vedoucím Vsetínem. Ve třetí lize i bez 
Miloslava Vaculíka si hráči KST Blansko bez problémů 
poradili s posledním celkem soutěže a v tabulce jim patří 

průběžné deváté místo. Ve značně obměněné a omla-
zené sestavě odcestovalo do Brna blanenské béčko. 
I přes zdánlivě jednoznačný nepříznivý výsledek byla 
spousta utkání vyrovnaných a jeho mladí hráči nasbírali 
mnoho cenných zkušeností proti druhému celku tabulky. 
Týmu po polovině soutěže patří předposlední jedenácté 
místo. V zápase céčka souboj dvou týmů z čela tabulky 
dopadl sice lépe pro hostující hráče Slovanu Hodonín, 
jeho hráčům však patří v soutěži průběžná třetí příčka, 
zajištující postup do play off .
Výsledky, 3. liga muži: TJ Sokol Ondratice – KST 
Blansko 2:10, Petr, Přikryl A. 3,5, Polívka O. 2,  Zukal 
A. 1. KS I muži: TTC MS Brno D – KST Blansko B 
10:1, Pokorný 1. KS II muži:  KST Blansko C – Slovan 
Hodonín 2:10, Voráč, Zukal F. 1. 
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