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Antonín Knies (ãlen TJ Spartaku
Metra Blansko od roku 1938 aÏ do
své smrti v roce 2015) zpracoval
knihu o vzniku a postupném v˘vo-
ji Vzorné TJ Spartaku Metra
Blansko. Publikace byla vydána ja-
ko písemn˘ dokument k 60. v˘roãí
jejího vzniku, tj. zaloÏení b˘valého
Atleticko-fotbalového klubu Blan-
sko v roce 1929. Obsah tohoto díla

tato publikace do rukou, se zde set-
kají se sv˘m jménem, av‰ak zÛstá-
vá i fiada ostatních obûtav˘ch 
pracovníkÛ, které v knize nelze 
vyjmenovat a ktefií se o rozvoj TJ
stejn˘m dílem zaslouÏili.

Obsah knihy je rÛznorod˘, dle to-
ho, jak v rÛzn˘ch obdobích vznikaly
a zanikaly oddíly jednoty, a to hlavnû
z dÛvodÛ dostatku ãi nedostatku 
nad‰encÛ a hlavnû dobrovoln˘ch
funkcionáfiÛ. Autor také popisuje 
situaci v Blansku v tûlov˘chovné ãin-
nosti do roku 1928 a zaloÏení
Atleticko-fotbalového klubu Blansko
(AFKB) v roce 1929. Vûnuje se tûlo-
v˘chovné a sportovní ãinnosti od 
roku 1939 aÏ po rok 1989. 

âtete-li tuto knihu, sledujete v˘voj
kopané, házené, fiecko-fiímského zá-
pasu, boxu, ledního hokeje, tenisu,
plavání, kulturistiky, lehké atletiky,
lyÏování, ko‰íkové, volejbalu, zá-
kladní a rekreaãní tûlesné v˘chovy,
sportovní gymnastiky, turistiky, ‰er-
mu, kuÏelek, lukostfielby, stolního 
tenisu, ‰achÛ.

Stejnû rozmanitû je v knize popsána
i kulturní ãinnost této organizace: pû-
veck˘ sbor AFK, Jazzov˘ orchestr, dût-
ské i dospûlé divadlo, muÏsk˘ pûveck˘
sbor a jiné kulturní aktivity (plesy, 
zábavy, ‰ibfiinky). Spartak Metra byl
pravideln˘m pofiadatelem tradiãních
zábav jako „Josefská, Pomlázková,
Májová, Mikulá‰ská, ·tûpánská,
Vinobraní, Silvestrovská” - tak tradiãní
v na‰em mûstû a vÏdy za veliké úãasti
obãanÛ dobfie se bavících.

Závûr knihy tvofií obrazová pfiílo-
ha, pfiehled v˘znamn˘ch rokÛ v tûlo-
v˘chovném hnutí v Blansku, seznam
vyznamenan˘ch ãlenÛ Vzorné TJ
Metra Blansko, vyhodnocení nejús-
pû‰nûj‰ích sportovcÛ, trenérÛ, funkci-
onáfiÛ a kolektivÛ ve VzTJ Spartaku
Metra Blansko. Jsou zde také uvedeni
nejúspû‰nûj‰í sportovci Vz TJ
Spartaku Metra Blansko a nejlep‰í
oddíly let 1980 aÏ 1988.

v sobû zahrnuje celé ‰edesátileté
období práce v organizaci tûlov˘-
chovného hnutí, pfii budování spor-
tovi‰È v Blansku a samozfiejmû pfie-
dev‰ím o sportovním dûní.
Ukazuje vzestup, slávu i pády jed-
notliv˘ch sportovních odvûtví, 
obûtavou práci stovek dobrovolní-
kÛ, trenérÛ, cviãitelÛ a sportovcÛ.
Mnozí z tûch, kter˘m se dostane 

Kniha je vûnována jako vzpomínka
a podûkování v‰em obûtav˘m pracov-
níkÛm, sportovcÛm, trenérÛm, cviãi-
telÛm a funkcionáfiÛm, ktefií stáli
u zrodu AFK Blansko i u dal‰ího po-
zdûj‰ího rozvoje Vzorné TJ Spartak
Metra Blansko aÏ do souãasnosti.

Vy‰la nákladem 2000 kusÛ v roce
1989 a vydala ji VzTJ Spartak Metra
Blansko.

Pfií‰tû: âtení o Blansku 
Text a foto: Pavel Svoboda,

Galerie a antikvariát Joná‰ Blansko

CO VYPRÁVùJÍ STARÉ KNIHY O BLANSKU
·edesát let vzorné tûlov˘chovné jednoty 
Spartak Metra Blansko: 1929 - 1989

LUXOR – CZ s.r.o.
Svitavská 500/7
Blansko

Nabízíme k pronájmu 
nebytové prostory 

pro kanceláfie 
a provozování sluÏeb. 

Ceny od 1 500 Kã m2/rok a parkování v areálu.

e-mail: karlovka@seznam.cz, tel.: 774 400 400
www.himmer.cz

Tel./fax: 516 414 696, e-mail: himmer@himmer.cz

• ãi‰tûní kobercÛ a ãalounûní •
• pronájem a prodej ãistících strojÛ •

• prodej chemie pro úklid •
• prodej ekologick˘ch produktÛ •

• provádûní pravideln˘ch úklidÛ v organizacích •
• ãi‰tûní interiérÛ vozidel •

Pfiebal knihy.

STAROÎITNOSTI 

ANTIK 

BOSKOVICE
Vykupujeme a prodáváme 

ve‰keré staroÏitnosti

Mobil: 

602 528 912, 

602 503 229
Otevfieno: 

St – Pá: 10 -16 hod.
So 10 -12 hod.

Boskovice, Dukelská 18a


