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Blanenský fotbal: Kvalitní 
muži i mládežnické celky
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Bohumil Hlaváček

Blansko - Fotbaloví fanoušci 
v Blansku mají v letošní sezoně 
hodně důvodů k rados  . Při po-
hledu na tabulky v podstatě všech 
soutěží dospělých, dorostenec-
kých i žákovských, vidí jméno klubu 
na nejvyšších postech. Áčko mužů 
pod vedením Michala Kuglera je 
druhé v krajském přeboru, béčko 
Radka Sedláčka na stejné příčce 
v okresním, oba týmy s reálnou 
šancí na postup do vyšší soutěže. 
I vzhledem k tomu, že předvádí 
atrak  vní útočnou kopanou. Star-
ší dorost s trenérem Jiřím Poko-
jem je jako nováček v divizi rovněž 
na vynikající druhé příčce. Daří se 
i mladšímu dorostu, který trénují 
Petr Stupka a David Bednář. Velmi 
dobře si vedou také starší a mladší 
žáci a všechny týmy přípravek.

„Rád bych touto cestou podě-
koval všem trenérům a členům 
realizačních týmů, kteří odvádějí 
mimořádně kvalitní práci. Velkou 
zásluhu má i výkonný výbor,“ váží 
si kolegů předseda klubu Michal 
Babák. Především jeho zásluhou 
se podařilo zabezpečit minimál-
ně na příš   roky klub po stránce 
fi nanční. „V dnešní době to není 
zrovna jednoduché, je třeba to 
velmi ocenit,“ podotýká místo-
předseda Bře  slav Strážnický, kte-
rý má na staros   klubovou kasu. 

Po stránce kontaktu se sponzo-
ry se o chod oddílu stará Bohuslav 
Jedinák v nově zavedené funkci 
manažera. „Stačil jsem se již roz-
koukat. Setkal jsem se se všemi 
trenéry, intenzivně jsem se zabý-
val posilami, zejména mužského 
A-týmu, který je, ostatně jako 
všude, vlajkovou lodí klubu. Tím 
ale nechci říct, že bychom zane-
dbávali mládež, což nám někteří 
kri  ci podsouvají. Zájmem vedení 
i hlavního sponzora je, abychom 
stále stavěli na práci s vlastními 
odchovanci,“ říká. 
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Po prvních třech kolech se mu-
žům daří, boj o postup do divize je 
stále nadějně rozjetý. 

„Momentálně budujeme VIP 
klub a připravujeme slavnostní 
zahájení jarní čás   sezony s boha-
tým programem. Bude to v rámci 
domácího utkání s Moravským 
Krumlovem, které se uskuteční 

v sobotu 28. dubna v 16 hodin na 
stadionu v Údolní ulici,“ zve Jedi-
nák. Podle jeho slov si diváci užijí 
nejen fotbalu, ale i bohatého do-
plňkového programu, který bude 
určen také pro dě  . „Chybět ne-
bude skákací hrad a další atrakce,“ 
láká. 

Vedení klubu věří, že se bude 

na co dívat i po stránce fotbalo-
vé. „Naši hráči předvádí na jaře 
mimořádně atrak  vní moderní 
fotbal, který je postaven na rych-
los   a útočném stylu. Nebojí se 
žádného soupeře. Myslím, že sáz-
ka na trenéra Michal Kuglera nám 
vyšla, dělá výbornou práci,“ myslí 
si Strážnický. S aktuální sestavou 
je velmi spokojený i Jedinák. „Tým 
je skvěle připravený. Kádr mladých 
hráčů jsme doplnili o čtyři zkušené 
hráče. Stopera Josefa Mašku z Rá-
ječka, záložníka Mar  na Dupala 
z Jihlavy a útočníky Petra Crháka 
z Drnovic a jedovnického Jana Jan-
du. Pevně věřím, že se nám podaří 
vybojovat návrat do divize. Z toho 
budou samozřejmě v budoucnu 
těžit i ostatní družstva,“ doplnil.

Zahájili rybářskou sezonu
Blansko - Zahájení rybářské sezony na pstruhových vodách je kaž-

doročně spojeno s datem 16. dubna a včerejšek nebyl výjimkou. Břehy 
řeky Svitavy obklopili vyznavači Petrova cechu od samotného rána. 

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působnos   Blansko 
hospodaří, jak na vodách pstruhových tak i mimopstruhových, místní 
organizace Moravského rybářského svazu Blansko, Adamov a Rájec-Jes-
třebí, které sdružují zhruba 1 600 členů. Přibližně dvě tře  ny uvedeného 
počtu rybářů eviduje blanenská organizace. 

V roce 2011 vydal odbor životního prostředí Městského úřadu Blansko 
celkem 239 rybářských lístků, za které vybral 65 550 korun na správních 
poplatcích. Za první čtvrtle   letošního roku bylo vydáno 141 rybářských 
lístků, za které bylo vybráno 41 150 korun na správních poplatcích. „Rybá-
ři s oblibou využívají možnos   pořízení rybářského lístku na dobu nejdelší 
možné platnos   - deset let, který je z hlediska správních poplatků ekono-
micky nejvýhodnější,“ uvedl předseda organizace Jan Pleskač.  (bh)

Zlaté slunce Blansko 2012
Blansko – Také v letošním roce bude Město Blansko ve spolupráci 

s Kulturním střediskem města Blanska, fi lmovým kroužkem ZŠ Blansko, 
Erbenova a dalšími partnery pořadatelem soutěže pro mladé fi lmaře 
s názvem Zlaté slunce Blansko 2012. Jedná se o zemské celostátní kolo 
soutěže dětských a studentských neprofesionálních fi lmů pro mladé au-
tory z moravských krajů, kraje Vysočina a Pardubického kraje. Ze sou-
těžních snímků vybere odborná porota fi lmy, které postoupí do celo-
státního kola. Akce, která se v městě koná od roku 2009, je rozvržena 
do dvou dnů. 

Ve čtvrtek 26. dubna v dopoledních hodinách proběhnou worksho-
py pro zájemce z řad žáků základních škol k základům fi lmové tvorby, 
večer se pak uskuteční moderovaná beseda s osobnos   z oblas   profe-
sionálního fi lmu a fi lmové představení. Soutěžní projekce fi lmů mladých 
autorů se bude konat v pátek 27. dubna ve čtyřech projekčních blocích. 
Součás   budou i diskuse odborné poroty s tvůrci fi lmů. Soutěž bude 
ukončena slavnostním vyhlášením vítězných snímků. Filmové projekce 
budou probíhat v blanenském kině, některé workshopy i v prostorách 
Dělnického domu. (bh, zpr)
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