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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Dost často čtu v internetových diskusích o 
tom, jak přehnaně štědře se chová stát vůči 
malým a středním podnikatelům. Minimálně 
podle poloviny diskutujících občanů dostávají 
peníze za nic, vždyť mají přece zavřeno a nic 
nedělají – třeba OSVČ dostává celou pětistovku 
denně! Diskutující tyto podnikatele častují různý-
mi posměšky a nadávkami, posílají je makat do 
továrny a umravňují je moralistickými hesly typu 
„Měl jsi víc šetřit, kapitalisto!“. Tyto plamenné řeči 
většinou vychází od lidí, kteří o skutečné situaci v 
podnikatelském sektoru nemají ani páru, zřejmě 
proto, že jim povaha (odvaha?) nedovolila nikdy 
překročit práh vlastního stínu a pokusit se uživit 
sebe i rodinu na vlastní pěst. 
 Všechno není tak jednoduché, jak na první 
pohled vypadá. Tak třeba v případě OSVČ. Stát 
jim zakáže podnikat – a je úplně jedno, jestli 
prodávají oblečení na tržnici, pořádají kulturní 
akce, češou hlavy nebo snad vlastní malou 
hospůdku, ve které zajišťují všechno možné, 
od obsluhy hostů až po nezbytné papírování. V 
podnikání se mnohým z nich dařilo, a tak si vzali 
hypotéky a půjčky, postavili domy, investovali do 
lepšího vybavení… A teď bum, nemají nic, pou-
ze odškodné od státu, které dělá 15.000 Kč za 
měsíc. Zaplatí odvody, což je minimálně třetina, 
a z peněz, které jim zbydou, můžou spokojeně 
měsíc žít. Přestože mají našetřeno a své osobní 
životní nároky sníží na minimum, schránka s ná-
pisem „Peníze pro případ nouze“ není bezedná 
a den, kdy se ohnou pro poslední bankovku, se 
nezadržitelně blíží. A tak se z úspěšných podni-
katelů stanou šoféři, pomocní dělníci a brigádníci 
všeho druhu, aby uživili rodinu. Při práci, která 
je nebaví, netrpělivě sledují situaci a vyhlíží den, 
který pro ně bude znamenat (nejistý) návrat ke 
své původní živnosti. 
 A vězte, že řeč není pouze o OSVČ. Kde jsou 
všechny restaurace, hotely, diskotéky, kina, 
divadla, obchody s obuví a oděvy a mnoho dal-
ších provozů? Ano, tyto všechny dostávají také 
kompenzaci od státu, ale ve většině případů 
jde o fi nance tak zanedbatelné, že jejich pracně 
vybudované podniky brzy budou muset zavřít 
nadobro. 
 Podnikání s sebou vždy nese určitou porci 

rizika a neřeknu ani popel, když soukromník 
ukončí svoji činnost proto, že špatně podnikal. 
Ale tento případ je zcela odlišný. Na vině tady 
není neopatrné či špatné podnikání, nýbrž státní 
aparát, který mnoha tisícům podnikatelů způsobil 
nevyžádaný stop stav a připravil jim tak nemalé 
problémy a mnoho bezesných nocí, jež tráví v 
napůl bdělém stavu se strachem o nejistou bu-
doucnost. Podnikatel je totiž člověk s pracovní 
dobou, která trvá od probuzení až dlouho do 
noci, kdy před spaním přemýšlí nad tím, co a 
jak by udělal ještě lépe, ať už pro své zákazníky, 
nebo pro svůj vlastní zisk. Protože co si neudělá 
sám, to nemá. A o tom to je! V tomto se dost 
podstatně liší od běžného zaměstnance, který v 
mnoha případech se zamčením dveří zanechává 
v kanceláři veškeré pracovní problémy. 
 Jakkoli můžete na tato fakta pohlížet skrz 
prsty, nemůžete podnikatelům upřít, že jsou to 
především oni, kdo odvádí daně, ze kterých je 
potom živ státní sektor. Z jejich peněz dostanou 
senioři rouškovné, z jejich kapes jsou fi nan-
covány odměny zdravotníkům nebo zvýšení 
učitelských platů. V mnoha, mnoha případech 
jde o lidi, kteří dřou od rána do večera a živí 
své zaměstnance, aby potom jejich celoživotní 
úsilí nějaký internetový pisálek shrnul do jediné 
hanlivé věty. To si nezaslouží.
 Neodpustím si jeden malý dovětek. Zatímco 
soukromníci jsou nuceni k utahování opasků a 
musí se řídit každým novým nařízením, naše 
vláda naopak ruší superhrubou mzdu, navy-
šuje platy a zvyšuje počty státních úředníků. 
V nelehké situaci, která počítá s ekonomickým 
propadem a je nutné udržet soukromý sektor při 
životě, bych očekával pravý opak. Jedno řešení 
by se nabízelo. Co takhle zrušit místa státních 
úředníků, která se ukazují jako neefektivní a 
zbytečná a na několik následujících měsíců se 
spokojit s platem o pár procent nižším? Když se 
mohou uskromnit jiní, mohli by to ve státní správě 
vyzkoušet taky. 
 Protože vláda, která na jedné straně znemož-
ňuje podnikání a na straně druhé nesáhne na 
vlastní platy a naopak zbytečně rozhazuje, nejde 
zrovna příkladem.

Martin Müller

Podnikání je v dnešní době více než kdy předtím velkou sázkou do loterie. Nelze 
popřít, že někomu doba koronavirová pomohla, daleko více však slýcháme o tom, 
že se podnikatelům jejich živobytí doslova hroutí pod rukama. O to víc mne udivuje, 
jak na soukromníky nahlíží někteří z řad veřejnosti.

Diagnóza podnikatel

Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí.
Zpracování znaleckých posudků pro dědická řízení.

Zajištění právního i daňového poradenství pro občany.
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Nemocnice Blansko
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Zdravotníci jsou připraveni očkovat 
seniory. Čeká se na vakcíny

Zborovce prokouknou. Třetí etapa 
revitalizace bude pokračovat v únoru

 Očkování proti koronaviru. Jedno z hybných témat ve společnosti již od Vánoc. Jak je to tedy s 
očkováním seniorů v Blansku? 
 Podle vládního nařízení 
se mohou nyní registrovat 
k očkování proti onemoc-
nění covid-19 lidé nad 80 
let. Po úvodních potížích 
s registrací a zejména s 
rezervací termínů se zdá, 
že se situace trochu stabi-
lizovala. V den, kdy se totiž 
spustil celostátní registrační 
systém (pátek 15. ledna), 
se v něm Blansko neuka-
zovalo. Někteří lidé se tedy 
– ve snaze rezervovat si 
termín co nejdříve – přihlá-
sili do Brna. Když se druhý 
registrační den Blansko, 
resp. blanenská nemocnice 
v systému objevila, začali 
řešit, zda se mohou přeobjednat na Blansko. 
 Toto by podle velmi těžce zjištěných informací 
mělo jít poměrně snadno do chvíle, dokud člověk 
nedostane termín na jiné místo. I tehdy, když už byl 
seniorovi nějaký termín v Brně přidělen, by mělo jít 
místo změnit, ale je to poněkud složitější proces, 
který obnáší například telefonickou domluvu na 
celostátní lince 1221. 
 Jednou z počátečních a poměrně zásadních 
trhlin centrálního registru bylo také to, že zájemci 
o očkování, kteří se v prvním týdnu registrovali na 
nějaké konkrétní místo, musejí nyní hlídat, kdy se 
jim v rezervačním formuláři na internetu objeví vol-
ný termín. Mají tak o zábavu postaráno… Od pátku 
22. ledna se změnil systém v rezervacích. Kdo 
se přihlásil až od tohoto data, může mít klidnější 
spánek. Takzvaný PIN 2, který původně chodil v 
sms zprávě hned při úvodní registraci, nyní lidem 

přijde až ve chvíli, kdy se objeví volné termíny na 
místě, které si zvolili. Tato sms je tedy zároveň 
informací, která hlásá: „Obdrželi jsme vakcíny, 
můžete si vybrat termín.“ 
 A jak je to s vakcínami? Jelikož je každé očko-
vací místo podřízeno krajské koordinaci, nezbývá, 
než čekat, až bude očkovací látka přidělena. Kdy a 
v jakém počtu, to bohužel v tuto chvíli není jasné. 
„Nemocnice Blansko je připravena 1. února očko-
vání spustit, ovšem skutečné zahájení očkování 
závisí na dodávce vakcín, kterou neovlivníme. Jak-
mile budeme mít přesnou informaci o datu dodání 
a počtu dávek, spustí se rezervační systém a lidé 
si budou moci vybrat termín. O spuštění rezervací 
budeme ihned informovat,“ ujišťuje ředitelka Ne-
mocnice Blansko Vladimíra Danihelková. 

-mka-

 Až počasí dovolí, bude pokračovat třetí etapa regenerace sídliště Zborovce. Práce začaly loni v 
srpnu a skončí letos v létě. Prostranství mezi bytovými domy dostane novou podobu podle archi-
tektonického projektu. V říjnu město podalo žádost o dotaci na šest milionů korun. 

  „Novou formou a vybavením hlavní pěší osy jsme 
se snažili vytvořit z původního veřejného prostoru s 
čistě komunikačním charakterem místo, které bude 
vhodné také pro zastavení a odpočinek. Chtěli jsme 
tímto lépe zapojit hlavní chodník do celkové struktury 
parkových ploch sídliště tak, aby fungoval jako hlavní 
komunikační uzel nejen ve smyslu pohybu z bodu 
A do bodu B, ale také ve smyslu podpory sociální 
interakce místních obyvatel,“ popsal jeden z autorů 
projektu na úpravy sídliště architekt Libor Urbánek.
 „Již nyní je na stavbě znát, že vznikne úžasná 
promenáda, kterých v Blansku není mnoho a navíc 
při průchodu po ní či odpočinku na lavičkách dovodí 
člověku pocit klidu z vedlejší zeleně. Chodník bude 
doplněn o veřejné osvětlení v celé délce včetně zem-
ních svítidel či svítidel sloupkových v odpočinkové 
zóně,“ vysvětil Jiří Svoboda z oddělení investic.
 Již v době, kdy se třetí etapa plánovala, vedení 
města počítalo s tím, že tato část revitalizace se 
uskuteční nezávisle na získání dotace a v případě 
potřeby bude celá fi nancována z městské pokladny. 
Celková částka se vyšplhá na šestnáct milionů korun 
bez DPH; případné schválení šestimilionové dotace 
tedy bude znamenat značnou úsporu.  
 Práce na revitalizaci Zborovců jsou vzhledem ke 
klimatickým podmínkám nyní přerušeny, nicméně 
vše, co bylo doposud naplánováno, je hotovo. „Jsou 
dokončeny chodníky podél bytových domů Kam-
nářská a Cihlářská a podél ulice Okružní, centrální 
chodník (kromě koncových částí), šlapákové cestičky, 
veřejné osvětlení, základy a betonové konstrukce 3D 

hřiště. Osazena byla část zeleně a květinových záho-
nů atp.,“ vyjmenovala tisková mluvčí města Blanska 
Pavla Komárková. 
 Další práce se dají znovu do pohybu v závislosti na 
počasí v průběhu února. „Dokončovat se budou zpev-
něné plochy v okolí centrálního chodníku, pokračovat 
budou práce na veřejném osvětlení a chodnících 
podél dalších bytových domů na ulicích Kamnářská a 
Cihlářská. Na řadu letos přijde i autobusová zastávka 
či dokončení dětských hřišť,“ dodala mluvčí. 
 V ulici Okružní vznikne záliv pro stání autobusů. V 
projektu se počítá i s úpravami místa pro kontejnery 
na odpad. Dojde také k výměně vodovodního potrubí, 
vedoucího v okolí centrálního chodníku. Jeho inves-
torem je Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí. 
Co se týká zeleně, stromů má v lokalitě přibýt hned 
několik desítek. 
 „Tato etapa je taková odpočinková. Mezi domy 
vzniknou dvě dětská hřiště, z toho jedno bude 3D a 
bude svého druhu v Blansku první, mezi bytovkami 
také vznikne spousta odpočinkových zón a parčík 
a kolem centrálního chodníku budou lavičky. Bude 
to tedy etapa, která lidem zpříjemní prostředí mezi 
bytovými domy,“ uvedl starosta Jiří Crha. 3D hřiště 
znamená hřiště s vymodelovaným 3D povrchem s 
terénními modulacemi, v povrchu jsou zakompono-
vané trampolíny i tunely. 
 Město již rovněž dokončuje projektovou přípravu 4. 
etapy, o jejím zahájení se bude rozhodovat v průběhu 
roku. 

-mka-

Vyočkovat, nebo vyhodit? 
Starostovo očkování rozvířilo debatu

 V pondělí 25. ledna ve večerních hodinách se na zpravodajském webu Seznam Zprávy objevil 
článek o tom, jak byl na konci loňského roku v blanenské nemocnici naočkován starosta Blanska 
Jiří Crha, přestože nepatří do žádné z preferovaných kategorií, kterými jsou jednak zdravotníci, a 
jednak senioři nad 80 let. 

 „S možností nechat 
se naočkovat jsem byl 
osloven 30. prosince s 
tím, že na rozhodnutí a 
dostavení se k očkování 
jsem měl jednu hodinu. 
Blanenská nemocnice 
totiž ten den obdržela 
nečekaně 120 dávek 
z Fakultní nemocnice 
u sv. Anny v Brně, ale 
vzhledem k tomu, že 
někteří ze zdravotníků 
nebyli ještě rozhodnuti 
nebo se ten den nemohli 
nechat očkovat, byla mi 
tato možnost nabídnuta, 
jinak by hrozilo znehod-
nocení vakcín,“ vysvětlil 
Jiří Crha s tím, že v té 
době neplatila žádná 
pravidla pro očkování, ani vakcinační strategie. 
 „Jakožto starosta a předseda bezpečnostní rady 
města a zároveň člověk, který je i v době pandemie 
v neustálém kontaktu se zdravotníky, pracovníky 
sociálních služeb a bezpečnostních složek jsem na 
očkování přistoupil,“ dodal starosta.
 Podle ředitelky Nemocnice Blansko Vladimíry 
Danihelkové byla jeho vakcinace v souladu se 
zákonem a vládním nařízením, které v té době 
platilo. „Očkujeme pouze osoby, které na to mají 
ze zákona právo. Nyní postupujeme v souladu s 
platnou metodikou očkování účinnou od 14. ledna 
2021. Můžeme potvrdit, že jsme dne 30. prosince 
obdrželi dodávku zhruba 120 vakcín z Brna, kterou 
jsme prioritně nabídli našim zdravotníkům. Vzhledem 
k tomu, že někteří zaměstnanci odmítli na poslední 
chvíli, v časové tísni jsme zbývající nevyužité dávky 
nabídli také dalším potenciálně ohroženým osobám s 

podmínkou, že musí vakcinaci podstoupit okamžitě, 
tj. ten samý den. Byla to jediná možnost, jak zabránit 
znehodnocení narychlo obdržených dávek. Ve chvíli, 
kdy se vakcína naředí, je nezbytné ji spotřebovat do 
pár hodin, jinak je nepoužitelná,“ vyjádřila se ředitelka 
nemocnice. 
 Veřejnost se také ptá, proč nemocnice neposkytla 
zbylé vakcíny například Senior centru, které sídlí 
nedaleko. To by však bylo těžko realizovatelné a 
především to nebylo třeba vzhledem k tomu, že toto 
zařízení je krajskou organizací. „Kraj nám jakožto 
zřizovatel zajistil dodávku vakcín a měli jsme slíbený 
dostatek dávek pro všechny, kteří měli zájem. V té 
době už se v rámci Jihomoravského kraje chystaly 
termíny pro očkování uživatelů krajských zařízení. 
Byli jsme mezi prvními, za což jsme velmi rádi,“ 
podotkl ředitel Senior centra Jiří Charvát. 

-r-

Klienty Senior centra 
naočkoval mobilní tým 
zdravotníků

 Kromě očkování zdravotníků a seniorů nad 80 
let, které se v Blansku odehrává v místní nemoc-
nici, dostali vakcínu také klienti se Senior centra. 
Přijel je naočkovat mobilní tým zdravotníků z 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. 

 „První kolo očkování u nás proběhlo 11. ledna, kdy 
byli naočkováni všichni uživatelé, kteří měli zájem 
a kterým to zdravotní stav umožnil, dále pak část 
zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu 
s těmito seniory,“ uvedl ředitel Senior centra Jiří 
Charvát. 
 Očkování podstoupila většina klientů. „Šlo o jed-
notky uživatelů, kteří odmítli z nějakého důvodu, a pár 
seniorů, jež nemohli být očkováni kvůli zdravotním 
komplikacím. Z celkem sto třiceti lidí tak vakcínu 
dostalo sto sedm,“ doplnil ředitel zařízení. 
 Po jednadvaceti dnech Jihomoravský kraj, jakožto 
zřizovatel Senior centra, zajistil druhé kolo očková-
ní. To se podle Charváta spustí v pondělí 1. února 
po deváté hodině ranní a týká se všech, kteří byli 
naočkováni v prvním kole. Vedení zařízení dostalo 
příslib dodání dostatečného množství vakcín. Sedmý 
den po aplikaci druhé dávky by již měli být lidé vůči 
koronaviru imunní. 

-mka-

„Nechodník“ čeká 
oprava 

 V Monitoru z 15. ledna 2021 byla uveřejněna 
glosa O „nechodníku", která se týká neutěšeného 
stavu chodníku v Horní Palavě. Autor cituje zdejší 
obyvatele a uvádí i fakt, že poslední vyjádření z 
města redakce obdržela na podzim roku 2018 s 
tím, že projekt je zpracovaný, ale chybí fi nanční 
prostředky na opravu. Škoda, že se na město 
nikdo neobrátil i před zveřejněním samotného 
článku, mohl totiž obsahovat aktuální informace. 

 Je pravda, že oprava chodníku v Horní Palavě je 
plánovaná dlouhodobě. První projektové přípravy na 
možnou rekonstrukci úseku začalo město připravovat 
již v roce 2014. Město má zpracovaný projekt pro 
územní řízení, zpevnění povrchu ale musí předchá-
zet celková rekonstrukce všech inženýrských sítí, 
oprava 2 mostků, veřejného osvětlení a vybudování 
řádných parkovacích míst. Projektování a nutnost 
koordinace prací přípravu opravy zkomplikovaly. S 
ohledem na náročnost rekonstrukce i fakt, že nejde 
o klasický chodník ale o komunikaci se smíšeným 
provozem, kterou místní používají také pro příjezd k 
nemovitostem, se náklady na úsek dlouhý necelých 
250 metrů vyšplhají zhruba na 11 milionů korun bez 
DPH. Zejména z tohoto důvodu se v uplynulých 
letech zatím nepodařilo projekt zařadit do rozpočtu. 
 Letos by se ale obyvatelé 14 domů, které k chod-
níku přiléhají, úprav dočkat mohli. Hned po Novém 
roce se na město obrátil v textu citovaný pan Šmíd s 
tím, že stav chodníku je neutěšený. Přislíbili jsme, že 
jakmile to klimatické podmínky dovolí, zajistí odbor 
správy a rozvoje města alespoň částečnou vysprávku 
chodníku pomocí štěrku. Připojena byla také infor-
mace, že se hned začátkem roku začala připravovat 
etapizace projektu celkové rekonstrukce tak, aby bylo 
ještě letos na podzim možné zahájit celkovou opravu 
komunikace. K té se přistoupí zejména s ohledem na 
to, že ji  hojně využívají také lidé, kteří směřují dále 
na sídliště Sever, a i s ohledem na novou bytovou 
výstavbu pod přehradou.
 Věříme, že se rozpočet města bude v průběhu roku 
vyvíjet dobře, aby mohl být zastupitelstvu města na 
červnové nebo zářijové zasedání předložen návrh 
na zařazení opravy komunikace v Horní Palavě do 
rozpočtu na roky 2021 a 2022.
 Vybudování nového chodníku na Češkovice, 
který glosa zmiňuje, souviselo se zatím chybějícím 
propojením stávající panelové cesty se Zahradním i 
Lesním městem. Obyvatelé zdejší lokality i další pěší 
v místě dosud museli využívat silnici, chodník zde 
chyběl zcela. Město jeho vybudování načasovalo na 
rok 2020, aby ho spojilo s pracemi na rekonstrukci 
veřejného osvětlení.

Pavla Komárková, 
tisková mluvší města Blanska
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Na kávě s Lubomírem Stokláskem 
U kávy jsem se v polovině ledna sešla s panem Lubomírem Stokláskem, který je před-
sedou představenstva a majitelem společnosti ČAD Blansko. Bavili jsme se spolu o 
fungování této fi rmy, o jejích službách, ale také o plánované změně, která se chystá 
v integrovaném dopravním systému. V letošním roce dojde totiž k výměně dopravce 
v rámci IDS JMK. ČAD Blansko končí s provozováním linkové autobusové dopravy 
v našem regionu. Proč? Za jakých okolností? To už jsou otázky pro pana Stokláska. 

Sponzor rubriky:

 Jak byste prezentoval společnost ČAD Blan-
sko? 
 ČAD Blansko patří mezi nejlepší fi rmy v České 
republice poskytující logistické služby. Součástí spo-
lečnosti je divize nákladní dopravy – toto středisko 
disponuje stovkou kamionů. 95 procent své činnosti 
fi rma realizuje přepravou zboží pro fi rmu Agrostroj 
Pelhřimov. Agrostroj Pelhřimov má 98 procent export 
a obrat 6 miliard. Doprava je zajištěna prakticky po 
celé Evropě včetně severských států a části evrop-
ského Ruska a Asie. 
 Z dalších služeb, které poskytuje ČAD Blansko, jde 
o provoz dvou benzinových stanic, pronájem objektů 
pro fi rmu Ahold (supermarket Albert), autobusové 
nádraží a další činnosti.
 Společnost ČAD Blansko (dříve ČSAD Blansko) 
začínala ve skromných podmínkách, se špatným 
technickým vybavením a se starým autobusovým 
nádražím z 50. let. Od té doby se toho opravdu hod-
ně změnilo. Součástí našich služeb je servis, který 
funguje jako smluvní servis pro významné výrobce, 
jako je Iveco Bus Česká republika (dříve Karosa) či 
společnost SOR. Dále zajišťujeme měření emisí a 
samostatné středisko pro ověřování tachografů. Pro 
stále udržitelnou kvalitu našich řidičů realizujeme 
vlastní systém vzdělávání, které obsahuje nejen 
průběžné profesní školení řidičů, ale i samotnou 
výuku řízení autobusu. Před třemi lety jsme zavedli 
autoškolu a vychováváme si vlastní řidiče. Za celou 
dobu jsme připravili šedesát z celkového počtu sto 
šedesáti řidičů. Problémem byl totiž vysoký věkový 
průměr, chyběli mladí řidiči, stejně jako ženy. Nyní 
máme šest řidiček. Zhruba třicet řidičů má maturitu 
nebo vysokoškolské vzdělání s různým zaměřením, 
což svědčí o tom, že je práce u nás baví a jsou 
spokojení. 

 Kolik máte autobusů? 
 Disponujeme devadesáti sedmi autobusy, které 
zajišťují přepravu zaměstnanců Agrostroje Pelhři-
mov, dále městskou hromadnou dopravu v Blansku 
a Adamově. Také poskytujeme linkovou dopravu v 
systému IDS JMK, kde je umístěno osmdesát auto-
busů, které na základě smlouvy pro IDS JMK byly z 
devadesáti procent zakoupeny nové. Smlouva s IDS 
byla uzavřena na deset let v roce 2012. 

 Něco se ale změnilo…
 V roce 2016 proběhla celostátní stávka řidičů au-
tobusů s cílem navýšení platů. Ze strany státu bylo 
navýšení platů přislíbeno. My zaměstnavatelé s tím 
plně souhlasíme; má to jeden háček – že v systému 
IDS byla zakotvena určitá výše platů ve smlouvě 
a stát nedoplatil rozdíl těmto fi rmám operujícím v 
Jihomoravském kraji. Ze strany státu sice proběhla 
částečná kompenzace, ale převážná část navýše-
ných platů byla hrazená z prostředků jednotlivých 
fi rem. 

 Jak funguje provozování dopravy v rámci 
systému IDS JMK?
 S IDS JMK se uzavírá smlouva, v níž je uvedena 
cena za kilometr, kterou si účtujeme. V této částce 
je zahrnuta nejen cena za provoz (palivo, údržba, 
pořízení autobusů…), ale také mzdy řidičů. Mzdy 
jsou obsaženy zhruba ve 45 % této smluvní částky.  
 Vláda v roce 2016 sice schválila navýšení platů 
řidičů, ale dopravcům to nikdo nepromítl do ceny za 
kilometr. Proto musela fi rma ČAD Blansko po dva 
a půl roku dotovat ztrátový provoz linek ze svých 

ostatních činností. Pokud bychom neměli tato další 
střediska, zbankrotovali bychom. Tento problém 
byl pouze v Jihomoravském kraji. V jiných krajích 
v republice našli cestu, jak to udělat. Jihomoravský 
kraj nenašel způsob, jak to řešit. Místo toho v roce 
2018 vypověděl dopravcům smlouvy a vypsal nové 
výběrové řízení. 

 Přihlásili jste se do něj?
 Ano, po vypovězení smlouvy jsme se přihlásili do 
nového výběrového řízení. Společnost ČAD Blan-
sko splnila všechny podmínky kromě jedné, což je 
samostatná kabina pro řidiče, která v našich nově 
zakoupených autobusech není. Na základě této 
skutečnosti jsme ve výběrovém řízení neobstáli.
 Jenomže tyto oddělené kabiny pro řidiče nemají 
ani ostatní dopravci. Jsme přesvědčeni, že vítězové 
výběrového řízení nemají šanci podmínky splnit. Bo-
hužel to funguje tak, že papír snese vše – fi rmy něco 
slíbí, aniž by musely doložit například kupní smlouvy 
vyhovujících vozů, a následně budou vymýšlet, jak 
zařídit, aby to nemusely dodržet. Ale to není naše fi -
remní fi lozofi e, proto jsme v přihlášce do výběrového 
řízení neslibovali nic, co bychom nedokázali splnit. 
 Výsledek je, že provozování linek integrovaného 
systému vyhrály fi rmy, z nichž jedna má téměř 
nejhorší technický stav autobusů v celé republice a 
druhá měla dokonce problémy se zákonem. Dojde k 
tomu, že v okrese Blansko budou jezdit německé a 
ruské fi rmy, a české tady nebudou. Budeme to platit 
z našich daní. Tyto zahraniční fi rmy daň z příjmu 
platit nebudou, to znamená, že u nás nic nezůstane 
a český stát přijde o spoustu peněz – to je bohužel 
realita. 

 Jaké dopady má vypovězení smlouvy s IDS 
JMK na ČAD Blansko? 
 Vzhledem k tomu, že došlo k výpovědi smlouvy ze 
strany Jihomoravského kraje ze systému IDS, objevil 
se pro naši fi rmu problém s využitím pořízených 
autobusů. Vznikla ekonomická ztráta společnosti 
ČAD Blansko, protože autobusy, které jsme z 90 % 
nakoupili nové (investovali jsme přes 300 milionů) a 
které po úhradě leasingů měly teprve začít vydělávat, 
nyní musejí být pod cenou prodány. 

 Jaké dopady to bude mít pro cestující? 
 Pro cestující by se nic změnit nemělo, rozhodně ne 
co se týká MHD Blansko, MHD Adamov a přepravy 
zaměstnanců v Agrostroji.  Co se týká autobusové 
přepravy v rámci IDS JMK, k zásadní změně nedojde, 
ale předpokládám, že se minimálně sníží komfort, 
který měli cestující doposud, za provozování dopravy 
stávajícím provozovatelem ČAD Blansko.

 Co se změní pro řidiče? 
 Počítáme, že si kolem pětačtyřiceti až padesáti 
řidičů ponecháme a ostatní mají možnost přejít k 
novým zaměstnavatelům, kteří budou v naší lokalitě 
provozovat linkovou dopravu. 
 Firma ČAD Blansko si vybudovala opravdu kvalitní 
a architektonicky dobře řešené autobusové nádraží, 
které slouží naší cestující veřejnosti a věřím, že k její 
plné spokojenosti. Najít si nové zázemí určitě nebude 
pro nového provozovatele jednoduché a jsem zvěda-
vý, jak to vyřeší. Nemluvím pouze o parkování, ale 
také o vybudovaném kulturním prostředí pro řidiče, 
kde mohou trávit čas, když zrovna nejsou na cestě. 
A pokud budou nespokojení řidiči, těžko mohou být 
spokojení cestující. 

 Ani nevím, kde by v současné době provozovatelé 
koupili nové vozy, protože ve světě je velký propad 
ve výrobě autobusů. A pokud někdo bude mít nové, 
budou vyrobeny v Turecku. Zatímco ČAD Blansko 
pořizuje autobusy české výroby. Dávali jsme tedy i 
tímto práci českým lidem. 

 Jaké jsou vaše další fi remní plány?
 Cíle ČAD Blansko do budoucna jsou: stále zkva-
litňovat služby v kamionové dopravě, úzce se spe-
cializovat na městskou dopravu pro města Blansko 
a Adamov a svoz zaměstnanců v Pelhřimově pro 
fi rmu Agrostroj. V nejbližší době chceme pro tyto 
účely zakoupit nové autobusy. Rovněž bude prove-
den výběr řidičů pro tyto linky tak, aby byli vybráni ti 
nejkvalitnější a nejzodpovědnější. 

 ČAD Blansko chce svoje služby stále zdokonalovat 
a být příkladem pro všechny ostatní v celé České 
republice. Jsme stabilní fi rmou, ekonomické výsledky 
jsou pozitivní a omezení činnosti autobusové dopravy 
IDS nemá žádný negativní význam na hospodaření 
v budoucnosti. 

 Budete navyšovat počty autobusových linek 
nebo nějak jinak upravovat jízdní řády? 
 To by musel vzejít požadavek ze strany města. 
Funguje to tak, že pokud dostaneme nějaké podněty 
od občanů, předáváme tuto informaci městskému 
úřadu, který požadavek vyhodnotí. Případnou změnu 
realizujeme na základě zakázky města. 

Marie Kalová

Setkání s kronikou
 Když už se v rubrice Na kávě s… zmiňujeme o městské hromadné dopravě v Blansku, podívali 
jsme se do místní kroniky, jaké byly její začátky v našem městě. 

19811981
Zavedení městské hromadné 
dopravy v Blansku

 Chod dvacetitisícového města si v současném 
období vědecko-technické revoluce vyžádal s 
konečnou platností zavedení pravidelné městské 
dopravy. S účinností od 1. června byla i v Blansku 
zavedena městská hromadná doprava, jejímž 
provozovatelem je ČSAD Brno, závod Blansko.
 K propojení vnitřního města s integrovanými 
čtvrtěmi bylo zavedeno 5 tras. Samotný okruh ve 
vnitřním městě byl doplněn novými moderními 
autobusy.

 Linka č. 1 byla směrována od závodu Metra II, 
přes nám. Svobody, kolem závodu Adast Blansko 
a přes autobusové nádraží na dolní a horní Kle-
pačov. Pro pravidelný provoz této linky musela 
být v horním Klepačově vybudována nová točna 
autobusů.

 Linka č. 2 vede z autobusového nádraží k 
závodu Adast Blansko, dále k poliklinice, přes 
zastávku na sídlišti Podlesí, na Žižlavice, Těchov 
a Obůrku. Zde se autobus obrací na stávající točně 
na Obůrce a vrací se po stejné trase zpět.

 Linka č. 3 je vedena ze sídliště Sever III na ul. 
Borisoglebské (nyní Dvorské) se zastávkou na 
horní točně a u městského hřbitova, dále pokračuje 
přes nám. Svobody, tř. Budovatelů (nyní nám. Re-
publiky), k závodu Adast Blansko a dále pokračuje 
přes autobusové nádraží ke k. p. ČKD a do čtvrti 
Lažánky. Na tuto linku navazuje autobusová trať 
vedoucí z Horní Lhoty k závodu Metra II, která 
pokračuje na zastávku na ul. Mánesovu na sídliště 
Sever III.

 Linka č. 4 protíná město ve směru Obůrka, síd-
liště Podlesí, ul. Leninova (nyní Seifertova) a vede 
dále na Staré Blansko, kde byly zřízeny zastávky 
na ul. Brněnské u ZSS, na Olešné a na Hořicích. 
Zavedením této linky byla na Starém Blansku 
vybudována provizorní točna.

 Linka č. 5 vede ze čtvrti Spešov přes Dolní Lhotu 
k závodu Metra II směrem k závodu Adast Blansko 

a u autobusového nádraží pokračuje ke sléváren-
skému závodu do ČKD. Zde se autobus otáčí na 
točně u konstrukčního oddělení. Součástí této linky, 
která zajišťuje dopravu pracujících z k. p. ČKD, je 
trať, která je směrována přes autobusové nádraží, 
se zastávkami na ul. Mahenově, nám. Míru, ul. Nad 
žlíbkem a pokračuje do sídliště Podlesí.

 Současně se zavedením MHD (t.j. zkratka, pod 
kterou jsou označeny zastávky městské hromadné 
dopravy) všechny autobusy, jedoucí z Blanska přes 
všechny integrované čtvrtě, jsou vedeny po dobu 
průjezdu katastru Blanska jako autobusy MHD.
 Pro ty, kteří budou čerpat jednou údaje z této 
kroniky, chceme zaznamenat platné cenové tarify. 
Před zavedením MHD vstoupilo v platnost nové 
vládní usnesení z března 1981, kterým došlo ke 
sjednocení cen a tarifů podle kategorie měst. Pro 
Blansko to znamenalo určité zvýhodnění, které se 
dotýkalo především dětí a starších občanů. 
 Děti do 10 let, důchodci nad 70 let a vojáci ve 
stejnokroji do hodnosti četaře včetně mají jízdné 
zdarma. 
 Jednotlivá jízda pro dospělou osobu a dítě starší 
10 let 1 Kčs.
 Pro cestující, kteří trvale užívají MHD, bylo vý-
hodné zakoupení měsíční síťové jízdenky, která 
při občanském jízdném stála 30 Kčs měsíčně.
 Snížená cena síťové jízdenky byla upravena 
pro důchodce od 65 do 70 let a invalidní důchodce 
mladší 60 let, pokud jejich důchod nepřesáhl část-
ku 800 Kčs. Tito si mohli zakoupit síťovou jízdenku 
za cenu 15 Kčs měsíčně.
 Síťové jízdenky byly centrálně prodávány v 
pokladně ČSAD na ul. Mahenově. Pro informo-
vanost občanů byly vydány ve Zpravodaji města 
Blanska jízdní řády jako příloha. Nové jízdní řády 
byly vylepeny na všech označujících zastávkách 
ČSAD. Od 1. června sledovali členové komise 
dopravy a služeb MěstNV, jak provozovatel plní své 
povinnosti. Všechny připomínky ze strany občanů 
byly projednávány s dopravním oddělením ČSAD, 
kde ve většině případů došlo k nápravě, nebo 
úpravě termínů odjezdů. Přes počáteční potíže, 
které městská hromadná doprava měla po svém 
zavedení, se postupem času tento způsob dopravy 
stal nezbytnou součástí životního stylu.

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou
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VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Děti pomáhají dětem

BMS
COMPUTERS

Blansko, Bezručova 5  |  516 411 805  |  608 112 112 | prodej@maxmobile.cz

- počítače
- mobilní telefony
- navigace
- tiskárny
- příslušenství

Servis telefonů, PC,
tabletů, notebooků

MÁME OTEVŘENO! MÁME OTEVŘENO! 
po - pá 09:00 - 12:00
  13:30 - 17:00

Možnost vyzvednutí objednaného zboží nebo zasíláme.

MÁME SKLADEM
TELEFONY TELEFONY značek Xiaomi, Poco, Realme, 
Samsung, Motorola, Doogee, Alcatel...

TABLETY TABLETY 
Huawei, Alctatel, Lenovo 

TLAČÍTKOVÉ TELEFONYTLAČÍTKOVÉ TELEFONY 
Nokia, Alcatel, Aligator, CPA...

NOTEBOOKY A POČÍTAČE  NOTEBOOKY A POČÍTAČE  
nové i repasované - Huawei, Acer, Asus, 
Lenovo, Toshiba, Fujitsu, DELL...

PŘÍSLUŠENSTVÍ:PŘÍSLUŠENSTVÍ:  pouzdra, ochranná skla, 
nabíječky, držáky, kryty...

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

PO DOBU OMEZENÍ
po  10 - 14
st   13 - 16
út, čt, pá ZAVŘENO

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

NNO

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Půjčte si auto u nás! 
* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

Poříčí 23, Blansko | tel. 608 600 730 | info@autohrazdira.cz | www.autohrazdira.cz

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

Naše vozy
můžete mít 
ZDARMA!
V případě dopravní nehody má 
poškozená strana vždy nárok 
na zapůjčení vozu zcela zdarma. 
Vše vyřídíme s pojišťovnou, 
poškozený nic nedoplácí!

Dolní Lhota 221, Blansko
Tel. 601 211 975
rezervace @war-zone.cz
www. war-zone.cz

- střeliště 100 m a 50 m
- zážitková střelba
- taktická střelba
- půjčovna a servis zbraní
- prodejna zbraní
- střelecké kurzy
- fi remní večírky
- i bez zbrojního průkazu 
- denně od 9 do 21 hod. 

VÝHODNÉ BALÍČKY

JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH 
A NEJMODERNĚJŠÍCH 
STŘELNIC V EVROPĚ

 Na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 proběhl i v letošním školním roce tradiční Vánoční charitativní 
jarmark. Žáci pod vedením pedagogů své výrobky připravovali již od září. Navzdory překážkám spo-
jených s preventivními opatřeními a přechodem dětí na distanční výuku se všechny výrobky podařilo 
dokončit a v předvánočním čase připravit v prostorách školy malou prodejní výstavu prezentovanou 
na internetu. 

 I když se tentokrát jarmarku nemohla zúčastnit 
veřejnost, díky zájmu rodičů žáků a zaměstnan-
ců školy byla akce úspěšná. Všechny žákovské 
výrobky našly své 
nové majitele, kteří 
jejich zakoupením 
podpořili dobrou 
věc v podobě daru 
hendikepovaným 
dětem. 
 Celkový výtěžek 
ve výši 9 000,- Kč 
byl dne 14. ledna 
předán řediteli ZŠ 
speciální v Blansku 
Mgr. Martinu Kou-
pému. Dle jeho slov 
bude částka použi-
ta jako příspěvek 
na nákup speciální 
balanční rehabili-
tační plošiny pro 
děti s hendikepem.
 Radost tak měli 
nejen obdarovaní, 

ale i dárci – žáci ze ZŠ a MŠ Salmova 17, kteří svými 
výrobky pomohli druhým dětem.

Mgr. Lada Přikrylová

Nechám se očkovat
 Slovo vakcína a očkování je v dnešních dnech skloňováno snad ještě víc než samotný Covid. Sedím 
denně v Poslanecké sněmovně, na jednáních sociálního a zdravotního výboru, kde slovem Covid 
žijeme už téměř rok. Za dobu pandemie jsem získala množství informací, tak věřím, že je mé osobní 
přesvědčení podloženo objektivními daty. Mimo to jsem podstatnou část svého života pracovala se 
seniory a mohla tak nahlédnout pod pokličku křehkosti a absolutní bezbrannosti této etapy života 
každého z nás. No a v neposlední řadě jsem dcera, takže tu nejohroženější skupinu mám opravdu 
denně na očích a silně pod kůží. Vlastně ne pod kůží, ale v srdci. 

 Ano, pandemie paralyzovala svět a ochromila 
každého z nás. Všechny, bez výjímky. Jedenáct 
neuvěřitelně dlouhých měsíců bojujeme ze všech 
sil. Šili jsme roušky, omezili jsme náš osobní život 
na nezbytné minimum a vydrželi jsme dlouhé měsíce 
distancovat se od našich seniorů v přesvědčení, že 
je tím chráníme. Postupně jsme si zvykli na časově 
omezené vycházení z domu, na kompletní útlum 
společenského života, na nemožnost svobodného 
cestování. Téměř rok nosíme zcela automaticky 
roušku na tváři, vyhýbáme se objetí a dotekům, 
dezinfi kujeme si ruce. Snažíme se všichni, již skoro 
rok. Dodržujeme nařízení a opatření, protože nás 
pojí jeden cíl - že to společně zvládneme a bude líp. 
Jenže i když denně zatínáme zuby a vzdali jsme se 
všichni téměř roku našeho života, světlo na konci 
tunelu není. Přichází další a další vlna pandemie, 
čísla nakažených opět narůstají, nemocnice hlásí 
kolapsy a svět zachvacují nové a nové mutace viru. 
 Těžko se dá v tuto chvíli očekávat, že se svět vrátí 
do normálu “jen tak”. Resp. jen bláhový člověk tomu 
věří. Žijeme ve společenství, kde lidský život bude 
vždy nejvyšší hodnotou. Díkybohu za to! A právě 
proto nemůžeme nikdy rezignovat a nejzranitelnější 
skupinu, o které všichni víme, že je pandemii nejvíc 
ohrožená, nehodíme nikdy přes palubu. Já teda 
rozhodně ne. 
 Po celou dobu ročních restrikcí všichni čekáme 
na jediné - na vakcínu, která nás slova Covid zbaví 
jednou provždy a zase nám přinese trochu normál-
nosti do našich dnů. 
 Stalo se. V nejvyšší časové prioritě vyvinutá 
vakcína, která je účinná, zdravotně nezávadná a 
postupně dostupná pro všechny, je tu a je to v tuto 
chvíli JEDINÉ dostupné světlo na konci tunelu. 
 Já osobně vakcinaci podporuji a věřím, že se jí 
podrobí maximální počet lidí. I kdyby byla ochrana 
jen pár měsíců, je to cenný čas, který pomůže ve 
zdravotnictví. Pár měsíců, které uleví sestřičkám a 
lékařům od jejich ročního ultramaratonu, který ve 
skafandrech, rouškách a maskách běží každý den 
již téměř 365 dní v tahu. 
 Jsme obklopeni lidmi, kteří se i v této době 
snaží především zviditelnit. Způsobů je řada a tím 
nejčastějším je vzbudit strach. Šíření dezinformací 

nebo konspirač-
ních teorií je nej-
jednodušší cesta. 
Důležitá jsou ale 
objektivní a ne-
zpochybnitelná 
fakta:
 Vakcína je je-
diný způsob, jak 
nastartovat přiro-
zenou schopnost 
našeho těla bo-
jovat s viry nebo 
bakteriemi, aniž 
bysme museli 
opravdu onemoc-
nět. Je to současně nejlepší a nejbezpečnější způ-
sob, jak se stát imunní vůči COVID-19. Očkování 
přiměje náš imunitní systém, aby vytvořil protilátky 
proti viru a tyto protilátky nás následně ochrání, 
budeme-li COVID-19 vystaveni. Jinými slovy - proti-
látky učí naše tělo bojovat proti viru dříve, než nám 
způsobí onemocnění.
 I když chytit virus může být dalším způsobem, jak 
získat imunitu, je to nebezpečné. Nikdo z nás totiž 
nevíme, jak naše tělo zareaguje a statisíce mrtvých 
jsou jasným důkazem toho, že velice závažný prů-
běh nebo dokonce smrt je prostě reálná možnost 
důsledku onemocnění pro každého. Bez rozdílu. 
Navíc - pokud onemocníme a průběh bude “zane-
dbatelný”, virus dále šíříme a nevíme, jak postihne 
naše okolí.. 
 Vakcína je nejlepší a nejbezpečnější způsob, jak 
dosáhnout kolektivní imunity, a to je jediné řešení, 
jak COVID 19 porazit. Tady totiž nemůžeme bojovat 
jako jednotlivci, tedy každý sám za sebe, tady se 
musíme opět všichni semknout a bojovat společně. 
 Proto na vás všechny apeluji. Čím dříve většina 
lidí dostane vakcínu, tím rychleji se můžeme vrátit k 
normálnímu způsobu života. Čím více lidí dostane 
vakcínu a bude imunní vůči COVID-19, můžeme pře-
stat na kina, koncerty a pravidelné odchody našich 
dětí do školy vzpomínat, ale zase je můžeme zažít. 
A třeba i bez roušky na tváři.

Lenka Dražilová, poslankyně
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Alupo: Kvalitní zastřešení 
bazénu od české fi rmy

 Blanenská fi rma ALUPO s.r.o. - myšlenka vznikla v hlavě současného majitele pana Zděňka Kubici 
již v roce 2000, přejít z podnikání v oboru stavebnictví do nově se rozvijící činnosti v oblasti zastřešení 
venkovních bazénů. Svůj nápad představil nejbližším spolupracovníkům, kteří ho v jeho myšlence 
podpořili, a tak netrvalo dlouho a fi rma se začala úspěšně rozvíjet. 

 Toto odvětví nebylo v prvopočátcích tolik známé 
a vybudování fi rmy stálo nemalé úsilí. Jméno fi rmy 
se brzy začalo dostávat do podvědomí zákazníků 
nejen v blízkém okolí, ale i v celé České republice. 
Brzy začala společnost ALUPO s.r.o. zaujímat dobré 
postavení i na zahraničním trhu. Od té doby výrobky 
této tradiční, ryze české společnosti, užívají zákazní-
ci nejen v Česku, ale také na Slovensku, v Rakousku, 
Německu, Francii nebo Švédsku. 
 ALUPO s.r.o. spolupracuje se spolehlivými a 
ověřenými dodavateli kvalitních materiálů a dispo-
nuje moderními technickými výrobními prostředky, 

vysokou kvalitou, designem zastřešení a zkušenými 
zaměstnanci. Tato fi rma se tedy bezpochyby řadí 
mezi významné dodavatele zastřešení v České 
republice a v zahraničí.
 Zastřešení venkovních bazénu s sebou nese 
řadu výhod, není tedy jen záležitostí designu, ale 
především i praktické řešení a ochrana bazénu. Ob-
rovskou výhodou trvale zastřešeného bazénu je pro 
Vás prodloužení koupací sezóny o dva až tři měsíce 
v roce. Zastřešení Vám zároveň umožní koupání v 
klimaticky špatných podmínkách jako je déšť a vítr. 
Současně kryt brání bazén od nečistot a jeho údržba 

je tak pro Vás snadnější. 
Nesmíme zapomenout 
na jednu z hlavních a dů-
ležitých vlastností a tou 
je ochrana a bezpečnost 
Vašich dětí a domácích 
mazlíčků.
 Firma ALUPO s.r.o. 
nabízí širokou škálu pro-
vedení zastřešení bazé-
nů od nízkých, středních 
až po vysoké modely – v 
ekonomických nebo vyš-
ších cenových relacích. 
Celý tým je zde pro Vás 
a neustále se rozvíjí pro 
spokojenost svých stá-
lých i nových zákazníků.

-r-

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

• tisk letáků již od 0,26 Kč

• grafický návrh ZDARMA

• kvalitní a rychlý roznos po Blansku 
a okolí za bezkonkurenční ceny

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334

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

fi rma ALUPO s.r.o., zabývající se primárně výrobou zastře-
šení bazénu z lehkých hliníkových konstrukcí přijme nové 
zaměstnance na hlavní pracovní poměr do výroby.  Jedná 
se o osmihodinovou pracovní dobu + placené přesčasy 
v letní sezóně. 

Požadujeme: 
* vzdělání zámečník/nástrojař
* praxe v oboru výhodou
* časovou fl exibilitu
* fyzickou zdatnost
* zodpovědnost a spolehlivost

Nabízíme:
* zázemí prosperující fi rmy
* 25 dní dovolené
* fi remní benefi ty
* zajímavé platové ohodnocení
* nástup možný ihned

V případě zájmu zasílejte své životopisy:
kubica@alupo.cz
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Zprávy z DDM Blansko :
Jsme s vámi, buďte s námi!

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

autolaků, lazur, prodej kartáčnického zboží, brusiva, tmelů, lepidel a sprejů.

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

PILA OLBERT
Olešná

PALIVOVÉ BRIKETY
ZA BEZKONKURENČNÍ CENU

Tel. 602 518 820 www.pilaolbert.cz

 Dům dětí a mládeže v Blansku nezahálí, přestože máme stále pozastavenou činnost. Všichni jsme 
se v prosinci určitě těšili na zahájení kroužků po vánočních svátcích. Naše radost však neměla dlou-
hého trvání. Situace, která nás, stejně jako vás, vůbec netěší však i nadále přetrvává. Přes všechny 
nepříznivé okolnosti jsme stále v kontaktu se všemi, kteří nám fandí a mají nás rádi a moc nás to 
těší. 

 Na druhé pololetí jsme byli nuceni najít nové způ-
soby, jak dětem zpříjemnit jejich volný čas. O tom, 
jak jednotlivé kroužky probíhají a co se v pravidelné 
činnosti v DDM děje účastníky pravidelně informují 
vedoucí kroužků prostřednictvím zprávy a také se 
můžete informovat na https://ddmblansko.leprikon.
cz/.
 První pololetí školního roku pomalu končí a od 
1.2.2021 začínáme druhou polovinu. Optimismus 
nás stále neopustil a mimo to, že doufáme v zahájení 
pravidelných kroužků, chystáme další aktivity. 
 Předmětová kola okresních soutěží budou pro-
bíhat distanční formou, což nás mimořádně těší. 
Chystáme program na jarní prázdniny a pevně věří-
me, že se s dětmi sejdeme a báječně se pobavíme. 
Na jarní příměstský tábor se můžete přihlásit od 12. 
2. 2021 prostřednictvím registrace a přihlášení na 
https://ddmblansko.leprikon.cz/, případně osobně 
na DDM Blansko, Údolní 2. 
 Léto bude opět tak veselé a hravé jako v loňském 
roce. Srdečně vás zveme na letní příměstské a 
pobytové tábory v červenci a srpnu 2021. Máme 
připraveno 30 táborů a moc se  na vás těšíme. Stejně 
jako v loňském roce máte možnost využít dotované 

ceny z projektu OP Zaměstnanost a ušetřit nějakou 
korunku. 
 Zápis na letní tábory otevíráme od 12. 2. 2021 
prostřednictvím registrace a přihlášení na https://
ddmblansko.leprikon.cz/, případně osobně na DDM 
Blansko, Údolní 2. 

 Informace o dotované ceně, a tedy o slevě pro 
vaše dítě na tábor, získáte na adrese ddmblansko.
cz v sekci „dotovaná cena“ nebo na emailu sparlin-
kova@ddmblansko.cz. 
 Těšíme se na společné zážitky a brzy na osobní 
setkávání.
 Léto bývá tradičně vrcholem naší práce, proto 
máme velkou radost, když využíváte naší nabídky. 
Pokusíme se nikoho neodmítnout, i když zájem bývá 
vždy veliký. Proto se přihlaste co nejdříve. Vaše včas-
né přihlášení vašim dětem zajistí místo na vybraném 
táboře.

 Držme si všichni palce a děkujeme, že díky vaší 
přízni můžeme uskutečňovat naše plány pro děti do 
budoucna.

Mgr. Blanka Štreitová, ředitelka DDM Blansko

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Provádím drobné čalounické práce - opra-
va židlí, taburetů, křesel, ušáků, rohových 
lavic, matrací atd. Vše dle domluvy. Olomu-
čany 354, tel. 604 219 277.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Koupíme stavební pozemek / starší rodinný dům k 
rekonstrukci v Jedovnicích. V případě nabídky pro-
sím o kontakt formou sms na tel. číslo 736228748.
* Ráda bych nabídla ať už Vám, nebo Vašim rodičům, 
prarodičům pomoc jako asistentka sociální péče. 
Od hygieny, doprovodů k lékaři nebo na úřady až 
po nákupy či úklid. V případě zájmu mě neváhejte 
kontaktovat. Tel. 730680038.
* SŠ 50 let hledá plnoštíhlou přítelkyni 45 let, 160 cm, 
nejlépe z Blanska. Život ve dvou. Tel. 604651358.
* Koupím byt, chatu nebo menší rodinný dům v osob-
ním vlastnictví v Blansku bez realitky. Tel. 737430621 
po 16. hodině.
* Koupím cihlový byt o velikosti 2+kk nebo 2+1 na 
sídlišti Písečná. Nepotřebuji ho ihned k nastěhová-
ní - možnost domluvy, např. v případě dostavby jiné 
nemovitosti. Tel. 737900946.

      RŮZNÉ    

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

BLANSKO Svitavská (vedle Billy) tel. 721 379 384
JEVÍČKO     ČASTOLOVICE     PROSTĚJOV

Martin Pulpit je od rána 
do večera na hřišti

Seniorům z Blanska knihovníci 
přinesou knihy domů

 Nový tréner druholigového FK Blansko Martin Pulpit se pustil naplno do přípravy týmu na jarní 
sezónu. Po podzimu patří jeho novému celku dvanáctá příčka s pouhými devíti body. Jen jednu po-
zici od sestupu. Záchrana je jasným úkolem. Momentálně jeho svěřenci absolvují ostrý dvoufázový 
trénink. „Jsem od rána do večera v podstatě na hřišti,“ pokyvuje hlavou kouč. Hráči jsou od devíti 
hodin na stadiónu, po obědové pauze pak je blanenská umělka čeká od druhé odpoledne znovu. 

 Trenér přes týden bydlí v Blansku. „Jinak jsem 
rodilý Pražák. Klokan z Vršovic,“ prozradil. Koncem 
minulého roku se mu ozvali místní funkcionáři, že je 
v hledáčku na místo nového trenéra. Druhý lednový 
pátek pak přišel další telefonát. „Pozvali si mne 
na nedělní jednání. Na něm jsme se dohodli na 
spolupráci,“ upřesnil Pulpit. Jak dodal, po vyjasnění 
určitých okolností si s vedením podali ruce. „A od 
pondělí jsem už naplno mužstvo převzal,“ potvrdil. 
Nabídka ho příjemně překvapila. „Netajil jsem se 
tím, že se chci vrátit do profesionálního fotbalu,“ 
dodal muž, který má za sebou v minulosti mimo jiné 
angažmá v první lize na lavičce Sigmy Olomouc, 
Baníku Ostrava či Příbrami.
 Martinu Pulpitovi je jasné, že ho čeká nelehký úkol. 
Jak řekl, Blansko do té doby znal jen jako každý jiný 
druholigový celek, nijak speciálně ho nesledoval. 
„Určitě jsem viděl televizní duel s Hradcem Králové,“ 
vzpomněl si. V Blansku už jako trenér Frýdku od-
koučoval vzájemný zápas v rámci moravskoslezské 
ligy. „Bylo to velmi kvalitní utkání, myslím, že domácí 
tehdy vyhráli nezaslouženě. Frýdek byl lepší,“ mrzí 
ho ještě teď zpětně.
 Jaké má první dojmy z blanenského mužstva? „Je 
určitě trénovatelné. Jsem zatím s přístupem hráčů 
spokojen,“ líbí se Pulpitovi. K určité obměně kádru 
ale určitě podle jeho slov dojít musí. „Budeme shánět 
rychlost, agresivitu a góly,“ naznačil priority. Nechce 
ale zatím nic prozrazovat, i když nové akvizice už se 
na trávníku objevují. O konkrétních jménech mluvit 
nechce. „Nechceme dávat žádné informace konku-
renci,“ říká s úsměvem. Na tréninku maká kolem 
pětadvaceti hráčů. „Minimálně od dvou kvalitních 
už mám příslib, že tu chtějí působit,“ naznačuje letos 
čtyřiapadesátiletý trenér. 
 Blansko má za sebou přípravné přátelské utkání 
v Senici. Tamní klub je momentálně na posledním 
místě nejvyšší slovenské soutěže. Hosté vedli 
brankou z prvního poločasu, kterou vstřelil z pe-

nalty Bartolomeu. V závěru domácí otočili skóre na 
konečných 2:1. „Bylo to z obou stran kvalitní utkání. 
Soupeř byl ale v některých aspektech lepší, ať už to 
byla rychlost nebo důraz či práce s balonem. Hodně 
mne to poučilo. Zápasu by slušela remíza, domácí 
ale potrestali naše chyby,“ zhodnotil utkání Pulpit. V 
další přípravě jeho svěřenci znovu zavítají na Slo-
vensko, kde je čeká začátkem února duel s rovněž 
prvoligovým Trenčínem, který je v aktuální tabulce 
tamní Fortuna Ligy sedmý. Jarní část druhé nejvyšší 
soutěže začne v neděli 7. března domácím utkáním 
proti Třinci.

Bohumil Hlaváček

 Městská knihovna Blansko před časem rozšířila svoje služby. „Loňský rok a situace kolem covi-
du nás přivedla na myšlenku donášky knih domů. Jestliže je vám více než 65 let, jste náš čtenář a 
máte nějaké pohybové nebo jiné zdravotní omezení, případně máte obavy jít si pro knihy přímo do 
knihovny, můžete využít službu Knihu domů,“ uvádí ředitel knihovny Lukáš Dlapa s tím, že donáška 
knih je poskytována zdarma a je dostupná čtenářům s dodací adresou ve městě Blansku (netýká 
se přilehlých městských částí).
 Tuto službu velmi oceňuje například dvaasedm-
desátiletá Vlasta Peterková. Dozvěděla se o ní na 
internetu. „Sleduju na stránkách knihovny, jestli fun-
guje okýnko a co dalšího se děje. Tam jsem zjistila, 
že se pro lidi nad 65 let nabízí možnost donášky 
knih domů,“ vysvětluje čtenářka, která je velice 
spokojená jak s domluvou na výběru knížek, tak s 
rychlostí dodávky. 
 Podle informací knihovny si čtenář může vybrat 
maximálně tři knihy, případně pět časopisů. Ob-
jednávka knih se dá uskutečnit buď telefonicky od 
pondělí do pátku v čase od 8:00 do 14:00 hodin 
na telefonním čísle 777 836 463, nebo na e-mailu: 
informace@mk.blansko.cz, případně kdykoliv přes 
formulář dostupný z webu knihovny.
 Paní Peterková využila obě možnosti. Poprvé 
se domlouvala na donášce telefonicky, podruhé už 
mailem. „V posledních měsících mi přibylo hodně 
volného času, tak jsem se ponořila do četby. Jsem 
velice ráda, že možnost donášky vypůjčených knih 

existuje, protože nemůžu knížky pořád kupovat. 
Mám ráda historii a dobrodružné čtení, ale nepohrd-
nu ani pěkným románem. Těším se, až se knihovna 
zase otevře. Osobní návštěva v knihovně je sice 
lepší, ale nedá se nic dělat, musíme to vydržet,“ říká 
seniorka. 
 Městská knihovna nabízí také individuální bez-
kontaktní výpůjčky například pro studenty, vědecké 
pracovníky a další odborníky. Povinnou četbu a 
odbornou literaturu si zájemci mohou vybírat v on-
-line katalogu a objednávat na e-mailu: informace@
mk.blansko.cz nebo na telefonním čísle 516 410 
101. 

-mka-

      PRODEJ    
* 4 pěkné jídelní židle. Barva olše, polstrované se-
dadlo. Cena 1000 Kč. Tel. 724192895.

Další Monitor
vychází 12. 2. 2021
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Václav Kolář funguje jako známý youtuber
 Představovat Václava Koláře v Blansku snad není třeba. Málokteré město má mezi svými obča-
ny někoho, kdo je prokazatelně ve svém oboru nejlepší na světě. Letos třicetiletý sportovec má 
pohárů, medailí a titulů nespočet.

 Máš přesný přehled o tom, kolikrát jsi mistrem 
světa v biketrialu?
 Titulů mám dohromady jedenáct. V mládežnických 
pět, těch velkých, tedy v elitní mužské kategorii, 
pak šest. Podařilo se mi to šestkrát po sobě, ovšem 
pauza tam teď nastala, protože v loňském roce 
se mistrovství světa díky covidové situaci bohužel 
neuskutečnilo. Po úspěších v juniorech jsem měl 
tehdy pět let pauzu, než jsem dosáhl zase na zlato. 
Prvním velkým úspěchem bylo stříbro na mistrovství 
světa v Blansku v roce 2013, pak už začala ta série. 
To byl můj sen od malička.

 Teď už se to od tebe bere skoro jako povinnost 
vyhrávat…
 Je to stále těžší obhajovat. Mám už i trochu zdra-
votní problémy, bolí mne zejména kyčel a od toho 
záda. V roce 2020 se závodilo pořádně jen doma, 
začal jsem se proto věnovat i jiným aktivitám. Na kole 
jsem i tak skoro každý den byl, ubylo ale soutěží a 
nebyla motivace. 

 Jak bude ten rok, nyní již minulý, probíhat, jsi 
měl určitě jiné představy…
 Když jsem v roce 2019 stál na nejvyšším stupni, 
nevím proč, ale blesklo mi hlavou, zda to třeba není 
naposledy. No a přišla sezóna se všemi těmi opat-
řeními, které potkaly nejen oblast sportu, šampionát 
se nekonal a kdo ví, jak to všechno bude dál. Je 
spousta mladých talentovaných jezdců, hlavně ze 
Španělska, kteří touží mne porazit. Už na tom po-
sledním mistrovství to bylo krásně vyrovnané. Hrála 
velkou roli psychika, ke konci jsem se zranil, závod 
se mi ale naštěstí povedlo úspěšně dokončit. Bylo 
to dost napínavé, ale nakonec to vyšlo a já se mohl 
radovat z dalšího vydřeného titulu.

 V Česku ti také přibyla konkurence?
 Jak se to vezme, je tam i cítit od některých velká 
motivace mne porazit, republikové tituly jsem však 
přesto získal jak v biketrialu, tak v cyklotrialu, u obou 
pořádajících federací. Některé závody se mi povedlo 
vyhrát s velkým přehledem, občas se mi ale někdo 
přiblížil.

 Ty jsi se i pustil do komerčnějších aktivit… 
 Ano. Začal jsem dělat jedno video týdně na inter-
net, někdy i více. Stal se ze mne takový „youtuber“, 
i když nesnáším, jestliže mi tak někdo řekne, a proto 
nemám radost i z nadpisu tohoto článku, haha. Jsem 

celý život hlavně sportovec, závody jsou pro mne jas-
ná priorita, děcka, která mne ale sledují, to vidí jinak. 
Některé mne poznávají na ulicích po celém Česku, 
chtějí se se mnou fotit a tak. Paradoxně jsem teď 
známější v této oblasti víc než jako několikanásobný 
mistr světa. Je to smutné, víc je zajímají ta videa, ve 
kterých jsou občas i blbosti, které samozřejmě baví 
lidi nejvíc. Málokdo pozná, co je na kole opravdu 
těžké a za čím je několikaletá dřina, řeší se jen, 
co vypadá dobře na oko. Občas natáčím i výuková 
videa, které pomáhají dalším lidem se zlepšit.

 Má to pro tebe i fi nanční efekt?
 Sponzoři se dnes dívají na čísla sledovanosti a 
lajky často víc než na úspěchy v závodech. Ví hned, 
kolik to vidělo lidí, zajímá je to více než jméno fi rmy 
na dresu, což byla dřívější priorita. Je to tak i u jiných 
odvětví. Proto jsou sportovci tak aktivní na sociálních 
sítích, musí být pořád zviditelňovaní, sponzoři to 
vyžadují.

 I proto jsi se ocitnul v televizní show? 
 Do soutěže Československo má talent jsme se ne-
přihlašovali. Produkce nás oslovila sama, oni shání 
podle tipů nějaká zajímavější vystoupení. Přiznám 
se, že jsem o tom už před léty sám uvažoval, takže 
jsem se nebránil. Vrátil jsem se zrovna z mistrovství 
světa v Číně a byl jsem rád za zajímavou motivaci 
na činnost přes zimu místo rutinního tréninku v po-
silovně nebo tělocvičně. To, že jsme se probojovali s 
kámošema až do fi nále byl pro nás zážitek. Strašně 
moc jsem si to užil, protože mne tento typ show, kdy 
musí člověk něco přesně na čas udělat, hrozně baví. 
Víc než obyčejná exhibice. Trému jsem ani neměl, 
užíval jsem si to, nevadilo mi, že je to v přímém 
přenosu. Všichni fi nalisté jsme se skamarádili, bylo 
to takové milé.

 Vraťme se ke sportu. Jaké vlastně byly tedy v 
tom uplynulém roce závody?
 Ve světě strašně málo. Světový pohár se nekonal, 
nikam jsem ani nejel, jen na začátku roku trénovat 
do Barcelony. MS mělo být ve Španělsku, pod cyk-
listickou federací v Číně, nekonalo se nic. V Česku 
bylo celkem dvanáct závodů, objel jsem všechny. To 
se mi dlouho nestalo, na druhou stranu. Dříve mi to 
kolidovalo se světovými akcemi, kterým jsem dával 
přednost. Takže jsem byl po dlouhé době paradoxně 
mistr republiky. To byla taková kuriozita, když jsem 
byl v minulých letech třikrát po sobě mistr světa, ale 

republiky ne, protože jsem měl odjeto málo závodů. 
Ty, na kterých jsem byl, jsem všechny vyhrál, ale 
dohromady to nestačilo, protože ostatní sbírali body 
všude.

 Jakou činnost vyvíjíš v současně době?
 Tak řečeno v uvozovkách „spím“. Od Vánoc se 
potýkám se zdravotními problémy, i covid mám za 
sebou, chytlo mne to přímo přes svátky, horečky i 
ztráta čichu a chuti. Pak bolesti zubů, které skončily 
až nedávno vytržením osmičky. Doufám. Nebyl to 
zrovna šťastný start do nového roku. Teď teprve 
dostávám chuť na pořádný trénink. Videa, ty ale 
točím pořád. Na kolo jsem aspoň krátce vyrážel i 
přes bolest. Snad bude od zdravotních trablů pokoj, 
i když mne stále častěji začíná pobolívat zmíněný 
kyčel. Klouby za ty roky dostaly zabrat, to je jasné.

 Že by se hlásil i věk?
 Snad ještě ne, i když mne na jaře už čeká oslava 
třicetin. Byl jsem s tou kyčlí i na vyšetření od ASC 
Dukla Praha, která mne podporuje, na klinice pro-
fesora Koláře. Dokonce mi doporučili operaci, na tu 
ale nechci zatím jít, protože by mne to třeba na půl 
roku vyřadilo z činnosti. Je zajímavé, že na kole mne 
to bolí méně než při normálním chození.

 Funguješ stále jako profesionální sportovec? 
Uživíš se tím?
 Je to občas složité, trochu i o štěstí, na koho člověk 
narazí, jaké sponzory osloví. Někdy je to boj. Rozjel 
jsem si svoji značku VASHA. Mám nějaké oblečení 
a produkty, fotili jsme kalendář 2021, dělám exhibice, 
show pod touto značkou. Často je žádaná i individu-
ální výuka a pořádal jsem loni dva bike kempy pro 
MTB jezdce. Rád bych jich dělal víc, je o to velký 
zájem, ale v dnešní době nejde nic plánovat. Škoda, 
lidé z toho byli nadšení, tak snad se podaří uspořádat 
kempy i letos.

 Funguješ i jako předseda blanenského klubu…
 Každým rokem pořádáme jeden ze závodů Čes-
kého seriálu. Máme, když to jde, dva tréninky týdně. 
I díky youtube je o to velký zájem. Kapacita je ale 
omezená. Je například třeba investovat do kola. A 
trochu mne mrzí, že děti nechtějí na sobě nějak in-
tenzivně pracovat, berou to jen jako zábavu a někteří 
nechtějí ani jezdit na závody. Já jsem to měl vždycky 
nastavené jinak. Musí se pořád být na kole. Máme 
nyní asi dvacet děcek, jezdí i z Brna. Ale je trochu 
jiná doba, lidé si představují, že jim vše spadne z 
nebe a bez práce. Bohužel chybí ambice.

 Máš nějakého svěřence, kterého chceš vy-
zdvihnout?
 Poslední dobou mi dělá radost Radim Ženatý z 
Blanska. Byl teď mistrem republiky, začal porážet 
ty, kteří byli vždycky lepší než on. Je to přesně dáno 
tím, že je na kole každý den, jezdí sám, s kamarády, 
někdy se mnou, propadl tomu. Je jedno, že si třeba 
jen tak blbne na kole, ale důležité je, že na něm pra-
videlně stojí a to je přesně ono. Podobný přístup jsem 
míval já. Snažím se ho podporovat a nasměrovat.

 Video na tento týden už máš připraveno?
 Ano, tato činnost mne docela naplňuje. Mám dobrý 
pocit, že nějaké děti přivedu ke sportu, že začnou 
jezdit na kole. To je super. Ale na druhou stranu 
mi od nich chybí více respektu, někteří jsou až při 
dopisování drzí. Já se snažím většinou skoro všem 
odpovídat, ale někdy to nejde, nedělal bych pak nic 
jiného.

 Co říci závěrem? Tak doufejme, že rok 2021 
bude už trochu normálnější a přinese ti třeba 
další mistrovský titul…
 Samozřejmě bych byl rád, sport a všechna kola 
mne stále nesmírně baví a věřím, že ještě dlouho 
dobu budou.

Bohumil Hlaváček

BLANKA 
OZNAMUJE

 Na základě rozhodnutí vlády je naše informační 
kancelář pro veřejnost uzavřena! Po dobu uza-
vření naší kanceláře nabízíme možnost on-line 
objednání našeho sortimentu! 

Osobní odběr 
Objednejte si zboží e-mailem nebo telefonicky (info-
centrum@blansko.cz, 516 410 470) a vyzvedněte si 
je u nás v dohodnutý termín.

 Poštou
Objednejte si zboží e-mailem nebo telefonicky  (in-
focentrum@blansko.cz, 516 410 470) a my vám jej 
zašleme společně s fakturou.

Nabídku sortimentu naleznete na www.blansko.cz 
v sekci Poznejte Blansko -> Informační kancelář 
Blanka -> Objednejte si on-line.

Aktuální předprodej:
ZRUŠENO! Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 
2020 od 15:00 h, Kino, Blansko. Představení se 
s ohledem na aktuální epidemiologická nařízení 
nemůže uskutečnit 
a je zrušeno. Vstupenky lze vracet v  Informační 
kanceláři Blanka po znovuotevření. 
ODLOŽENO! Koncert Hradišťan – 30. 3. 2020 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Koncert bude pře-
sunut na nový termín (předběžně 19. dubna 2021).  
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Čarodějky v kuchyni - 27. 4. 2021 v 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Zakoupené vstupenky zů-
stávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Karel Plíhal – recitál - 18. 5. 2021 v 
19:00 h, Kino, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Divadelní představení: Osm eur na hodinu – 25. 5. 
2021 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstu-
penky: 430 Kč/ 400 Kč/ 370 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit online na https://vstupenky.ticket-art.cz/.
PŘESUNUTO! Partička - 21. 9. 2021 ve 20:00 h, 
Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč. 
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku  - 17. 10. 2021 v 17:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
PŘESUNUTO! Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 30. 11. 
2021 v 19:00 h, Dělnický dům Blansko, Blansko. 
Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Zakoupené 
vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! Vánoční turné 2020: Petr Bende - 7. 
12. 2021, Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 
330 Kč. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
ZMĚNA! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2022 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti..

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitá-
lova 6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: 
infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.
blanensko.cz

Přečtěte si

naše noviny

na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz
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