
- Prodej chaty Olomučany, 2.p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd...NC – 570 tis. Kč 

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč

- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

- Prodej bytu 3+1 Blansko bytovky za byt 2+1 do 2.NP u parku pod ZŠ Erbenova+dopl.

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Velmi zajímavou událostí minulého týdne bylo odvolání Jaroslava Jeřábka z funkce 
ředitele Kulturního střediska města Blanska. Nečekaně, znenadání a překvapivě byla 
tato zpráva zveřejněna 1. února na ofi ciální facebookové stránce města. Kdo bude no-
vým ředitelem? Blýská se blanenské kultuře na lepší časy? Více v dnešním úvodníku.

Lepší kultura v Blansku? 
Snad už brzy…

trochu dochází dech. Přitom je dvacetitisícové 
Blansko městem s velkým potenciálem a mimo 
masové akce Pálení čarodějnic, Dětský den nebo 
svatomartinské oslavy by si kulturní vyžití zasloužili 
i ti, kteří podobným akcím příliš neholdují. A právě 
takové kultury je u nás zatraceně málo. Alespoň 
ze strany KSMB. Snahu totiž nelze odepřít sou-
kromým pořadatelům - jako příklad můžeme uvést 
akce pořádané v Katolickém domě, které si v 
posledních letech našly příznivců spousty.
 A o tom to taky je. Argumentace typu „Na tohle 
nám nepřijdou lidi“ je bez toho, aby se to zkusilo, 
velmi špatná. Nepřijdou teď, přijdou příště. Bla-
nenští bohužel nemají širokou kulturní nabídku, 
a to již pěknou řádku let. Nezlobte se na mě, ale 
vést kulturu v Blansku s heslem „kdo nic nedělá, 
nic nepokazí“, z toho nemůže mít nikdo radost. 
Vzpomeňte si třeba na léto – mimo Gulášobraní 
byla loni i předloni aktivita KSMB prakticky nulo-
vá…
 Nutno poznamenat, že pod KSMB patří také ga-
lerie a Kino Blansko. Kino máme opravdu parádní, 
to se musí nechat. Za poslední dva měsíce jsem 
jej navštívil asi pětkrát a spokojenost – komfort, 
nabídka fi lmů, zázemí… Blanenské kino je beze-
sporu skvěle fungujícím článkem KSMB. V galerii 
jsem, přiznám se, už dlouho nebyl, proto bych 
nerad hodnotil. Ale podle toho, co čtu, má galerie 
nabídku širokou a o příznivce snad nemá nouzi.
 Jak vyplývá z ofi ciální zprávy města, vedení 
KSMB se od 1. března ujme dočasně vedoucí 
kina Pavel Langr. Zda se bude následně ucházet 
o místo ředitele KSMB ve výběrovém řízení, zatím 
není známo, stejně tak jako další jména uchazečů. 
Na to je opravdu ještě brzy. 
 Osobně bych si přál, aby nový ředitel přinesl 
do Blanska čerstvý vítr, zlepšil kulturní život ve 
městě a pozvedl zkostnatělé KSMB na moderní 
instituci s širokou nabídkou a s otevřenými dveřmi 
a pomocnou rukou podanou soukromým pořada-
telům s dobrými a odvážnými nápady, jak zlepšit 
kulturu v Blansku. Odvoláním současného ředitele 
udělalo vedení města první zásadní krok, ale ještě 
těžší krok jej čeká v dalších měsících. Vybrat toho 
správného. Kdo to bude?

Martin Müller

 „Rada města Blanska odvolala Jaroslava Je-
řábka z funkce ředitele Kulturního střediska města 
Blanska. Na funkci ředitele KSMB bude vypsáno 
výběrové řízení, dočasným vedením se z pověření 
rady ujme od 1. března 2019 zástupce ředitele 
KSMB a zastupitel Pavel Langr.“ Tolik ofi ciální 
zpráva z města. K ní byl do komentářů připsán 
ještě jeden odstavec: „Důvodem byla dlouhodobá 
nespokojenost rady města s vedením Kulturního 
střediska města Blanska. Rada města očekává, 
že nové vedení této instituce přinese nový impuls 
do kulturního života ve městě.“
 Někteří občané už před loňskými komunálními 
volbami volali po změně. I když se žádné velké 
změny neudály v koalici, jedno se (staro)novému 
vedení města upřít nedá. Od října je tohle už dru-
há docela zásadní změna. Tou první je zavedení 
nové pracovní pozice tiskového mluvčího. Tím se 
na základě výběrového řízení vypsaného loni v 
listopadu stal Ondřej Požár a nastoupil do úřadu 
1. února. Já osobně si od tohoto kroku slibuji 
hodně, především zlepšení komunikace s médii i 
s občany a také by konečně mělo dojít ke zlepšení 
propagace města, což je dle mého potřeba jako sůl 
a už z tohoto důvodu mělo město k tomuto kroku 
přistoupit daleko dřív. Tématu nového tiskového 
mluvčího jsem věnoval celý úvodník na konci 
loňského roku a můžete si jej snadno dohledat na 
našem webu.
 Ke druhé zásadní změně došlo právě minulý 
týden odvoláním Jaroslava Jeřábka z funkce 
ředitele KSMB. Návrh byl podpořen jednoznačně, 
pro odvolání hlasovali i členové blanenské ODS. 
Tohle musím ocenit, jelikož Jaroslav Jeřábek je 
dlouholetým členem ODS v Blansku a strana 
tak docela odvážně tímto počinem „střílela do 
vlastních řad“. Dle vyjádření Jiřího Crhy by mělo 
odvolání vedení KSMB započít novou éru kultury 
v Blansku. Od nového ředitele se bude očekávat 
zlepšení kulturního života, více vyžití v Blansku, 
a tudíž spokojenější občané.
 Zde nezbývá než souhlasit. Kultura v našem 
městě měla v posledních pár letech sice mírně 
vzestupnou tendenci, ovšem každému, kdo dění 
v Blansku sleduje, bylo evidentně jasné, že tohle 
je málo, a že současnému fungování KSMB tak 
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Víte?
Nevíte?

Parkování K + R na nádraží: 
mnozí značce nerozumí

Sportovec roku 2018

Freddieho sloupek
Brexitus?

 Je to skoro takový folklór, který už několik let pozo-
ruji. Tedy přesněji od začátku léta 2016, kdy Britové 
v referendu schválili odchod z Evropské unie, který 
se má uskutečnit letošního jara.
 Tím folklórem myslím hysterii, která se ohledně 
odchodu jednoho z velmi důležitých členů evropské-
ho společenství vyskytla.
 Z nejrůznějších stran slyším nebo čtu o tom, jak se 
po odchodu z EU Británie ocitne na pokraji ekonomic-
kého krachu, jak hluboce už dnes Britové litují svého 
rozhodnutí a jak bude váznout zásobování tohoto 
konzervativního ostrovního státu léčivy a ovocem, 
či zeleninou.
 Nezdá se mi, že by ten ostrov, který známe pod 
názvem Spojené království odplouval na jaře tohoto 
roku někam na volné moře. Zůstává tam, kde byl po 
léta. Jistě je také v silách politiků, kteří tu zemi řídí 
si vyjednat smlouvy, kterými se bude řídit vzájemný 
obchod mezi EU, Británií i jinými státy v letech bu-
doucích.
 Brexit je, dle mého názoru, tím dobrým, co se moh-
lo Spojenému království přihodit. Jedná se ostatně o 
pátou nejvýkonnější ekonomiku světa, která, při vší 
úctě k EU, fungovala dávno před tím, než byl spolek 
pro obchod s uhlím a ocelí přeměněn v současného 
monetárně-polického molocha, tedy zmíněnou EU. 
Pokud má z odchodu Británie z EU někdo obavy, pak 
jsou to právě pánové a dámy z Bruselského ústředí. 
Brexit totiž, ačkoli si to neradi připouštějí, neznamená 
v žádném případě Brexitus.
 Ve staré dobré Anglii mám spoustu přátel, netřeba 
snad ani říkat, že převážně se rekrutují z konzerva-
tivních kruhů. Ani u jednoho jsem nezaznamenal byť 
jen semínko pochyb o správnosti odchodu z EU, a 
to, považte, mnozí z nich vlastní fi rmy, které jsou na 
obchodu se zeměmi v EU téměř závislé.
 Evropská unie nutně potřebuje reformovat. Přemí-
ra úředníků a neschopných individuí typu Juncker a 
jim podobných zavinila odchod Británie. Nikdo jiný. 
Pokud si to pánové a dámy v Bruselu a Štrasburgu 
neuvědomí, bude celá EU na nejlepší cestě se stát 
takovým novým, větším a šílenějším obrem na hlině-
ných nohou, stejně jako byla kdysi (ne)blahé paměti 
RVHP, známá v našich končinách.
 Nenechte se mýlit. I přes výrazné výhrady proti EU 
a můj občansky vyjádřený postoj proti vstupu (volil 
jsem v roce 2003 NE) si myslím, že bychom asi na 
vystoupení z EU tratili. Ale pokud se ten bruselský 
„soubor písní a tanců“ nebude schopen reformovat, 
samo nebe mu budiž milostivo...
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

NOVÁ svěží jarní kolekceNOVÁ svěží jarní kolekce
papuček pro děti 

již v prodeji

Dále v nabídce: 

gumotextilní obuv, pantofl e BIG FISH. 

Stále probíhá velká výprodejová akce

skladových zásob zimní obuvi. Slevy až 80 %

 Na blanenském autobusovém nádraží se 
po jeho rekonstrukci objevila nová parkovací 
značka, která zřejmě na mnohé řidiče působí 
cizokrajně. V modrém obdélníkovém poli se na-
chází bílé s nápisem K + R, což znamená „Kiss 
and ride – polib a jeď“. 

 Podle ředitele Městské policie Blansko Martina 
Lepky této značce mnozí řidiči nerozumí a myslí 
si, že na místě mohou parkovat libovolně dlouho. 
Vzhledem k tomu, že dopravní značky jsou meziná-
rodní, vychází tato zkratka z anglického výrazu. Ve 
světě se používá běžně. V Česku vstoupila značka 
v platnost v září 2010 úpravou vyhlášky. 
 „Zatím to řešíme domluvou a poučujeme řidiče, že 
toto místo slouží pouze ke krátkodobému zastavení, 
kdy může z auta vystoupit spolujezdec a jít na au-
tobus, nebo naopak může řidič chvilku počkat, než 
autobus přijede a vystoupí z něj jejich blízký, kterého 
odvážejí,“ vysvětluje Lepka. 
 Povinností každého řidiče je sledovat novinky ve 
vyhlášce. „Nebo by si měl alespoň zjistit, co značka 
znamená, když u ní hodlá zaparkovat,“ upozorňuje 
Martin Lepka. 

-mha-

 V sobotu 26. ledna byly na Sportovním plese v Dělnickém domě vyhlášeny výsledky 
ankety Sportovec roku 2018. Za jednotlivce byli oceněni Václav Kolář, Pavla Štoudková a 
Jiří Sehnal, za kolektiv kuželkářky KK Blansko. Osobností, která se zasloužila o propagaci 
města Blanska v oblasti sportu, se stal Josef Vrba. 

Fotoreportáž: Sportovec roku 2018

 Vyhlašování výsledků ankety se ujal Karel 
Ťoupek z ASK Blansko. Každého sportovce 
představil a zástupci města předali ocenění. 
Dostavili se všichni kromě Pavly Štoudkové, 
která byla nemocná; cenu za ni převzala její 
maminka. 
 Biketrialista a cyklotrialista Jiří Sehnal se 
v roce 2018 stal mistrem světa v biketrialu v 
kategorii poussin na Sardinii v Bolotaně. Dále 
byl mistrem ČR v cyklotrialu v Praze a byl ve 
fi nále na Světových hrách mládeže v italském 
Lazzate, kde celkově obsadil 7. místo. Mimo to 
se zúčastnil různých závodů i o kategorii výš s 
umístěním tzv. na bedně. Jeho trenérem je otec 
Jiří Sehnal. 
 Druhou vyhodnocenou sportovkyní byla at-
letka ASK Blansko Pavla Štoudková. Je drži-
telkou českého rekordu na 800 m v hale v čase 
2:09,89, přičemž rekord v loňském roce třikrát 
vylepšila. Dále je držitelkou českého rekordu 
na 1500 m v hale s časem 4:39,66 a českého 
rekordu na dráze na 800 m s časem 2:07,32. Je 
mistryní Česka v hale na 800 m, v přespolním 
běhu žákyň a na dráze v běhu na 800 m. Je 
vítězkou mezinárodní universiády v běhu na 
600 m v Maďarsku a stala se několikanásobnou 
mistryní Moravy a Slezska v hale i na dráze pro 
rok 2018. Jejím trenérem je Jiří Ošlejšek. 
 Třetí ocenění převzal biketrialista Václav 
Kolář. Ve svých sedmadvaceti letech dosáhl na 
desátý zisk titulu mistra světa v nejprestižnější 
kategorii elite biketrialu, rovněž v té samé kate-
gorii se stal mistrem Evropy a České republiky. 
Je vítězem kategorie elite – UCI trials a vítěz 
závodu UCI c1 trialu. Jeho trenérkou je Tatiana 
Janíčková. 

 Nejlepším kolektivem v anketě sportovních 
kolektivů se staly kuželkářky z kuželkářského 
klubu Blansko ve složení: Zuzana Musilová, 
Lucie Nevřivová, Markéta Ptáčková, Zdenka 
Ševčíková, Lenka Kalová, Michaela Zajaco-
vá, Tereza Buďová, kapitánkou týmu je Soňa 
Lahodová. Hrají nejvyšší soutěž v republice v 
kategorii žen a v loňském roce obsadily krásné 
druhé místo. V říjnu roku 2018 se v Sarajevu 
v Bosně a Hercegovině zúčastnily evropského 
poháru družstev v kuželkách a obsadily pěkné 
7. místo. 
 Osobností, která nejvíce propagovala město 
Blansko v oblasti sportu, se stal pro rok 2018 
Josef Vrba. Svoje mládí prožil na Šumavě. V le-
tech 1970–1974 hrál fotbal za SPARTAK Metra 
Blansko – dnešní ASK Blansko, kde zároveň pů-
sobil jako jednatel fotbalového oddílu a později 
jako předseda. Po ukončení fotbalové činnosti 
pracoval v letech 1993–1999 jako prezident 
hokejového klubu. Se získanými zkušenostmi v 
organizaci a řízení sportu postoupil ve funkcích 
této zájmové činnosti výše, až byl roku 1999 
zvolen předsedou Asociace sportovních klubů 
v Blansku. Na této pozici působí dodnes. 
  V roce 2012 obnovil činnost a chod okresní 
organizace České unie sportu. Připomeňme 
jen zlatou medaili třetího stupně za celoživotní 
práci a výjimečný přínos pro rozvoj tělovýchovy 
a sportu, udělenou VV-ČUS Praha v roce 2014 
u příležitosti 85. výročí ASK Blansko a uvedení 
do síně slávy okresního svazu v témže roce. 
Veškerou sportovní činnost vykonával ve svém 
volnu bez ohledu na čas a bez nároku na jakou-
koli odměnu a fi nanční ohodnocení. 

-mha-

Parkovací
průkazy

 Městský úřad Blansko vydal v roce 2018 
celkem 259 parkovacích průkazů, z toho u 42 
z nich došlo k výměně z důvodu konce jejich 
platnosti. 

 Parkovací průkaz je speciální označení vozidla 
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Dr-
žitel parkovacího průkazu může v Blansku využívat 
výhody např. v podobě bezplatného parkování na 
vyhrazených místech pro vozíčkáře. Parkovací prů-
kaz je mezinárodní a opravňuje držitele k parkování 
na těchto vyhrazených místech ve všech státech EU.
 Parkovací průkazy jsou vydávány držitelům prů-
kazu ZTP (s výjimkou osob postižených úplnou nebo 
praktickou hluchotou) nebo držiteli průkazu ZTP/P. 
Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pouze v 
případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepra-
vována osoba, která je držitelem tohoto parkovacího 
průkazu. Průkaz by měl být viditelně umístěn za 
předním sklem na palubní desce vozidla a držitel 
průkazu by měl mít u sebe současně i průkaz ZTP 
nebo ZTP/P.
 Při vyřízení parkovacího průkazu je nutné mít u 
sebe občanský průkaz, průkaz osoby se zdravotním 
postižením, 1 fotografi i o rozměru 34 x 45 mm od-
povídající současné podobě, předchozí parkovací 
průkaz, pokud jej držitel vlastní. Doba platnosti 
parkovacího průkazu je shodná s dobou platnosti 
průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
 Parkovací průkazy se vyřizují na počkání bez-
platně na MěÚ Blansko, nám. Republiky 1, odboru 
sociálních věcí, v 1. patře, kancelář č. 124 u paní 
Simony Musilové, tel 516 775 216. 

Podpora obnovy 
kulturních památek 
v roce 2018

 Ministerstvo kultury připravuje každoročně 
dotační program „Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou pů-
sobností“. 

 Finanční prostředky v programu jsou určeny na 
zachování a obnovu nemovitých kulturních pamá-
tek, které se nalézají mimo památkové rezervace 
a zóny, nejsou národními kulturními památkami 
a nejsou ve vlastnictví České republiky. Finanční 
prostředky je možné také použít na obnovu movité 
kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako 
jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech (pokud 
je tato stavba kulturní památkou) a dále na obnovu 
movitých kulturních památek v případě, že se nejed-
ná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, 
strojů, apod.).
 Obci s rozšířenou působností Blansko byla v roce 
2018 Ministerstvem kultury přidělena celková kvóta 
537 tisíc korun, která byla využita na obnovu těchto 
kulturních památek:

Doubravice  nad Svitavou
kostel sv. Jana Křtitele
oprava fasády – 1. etapa

Lipovec 
kostel Narození P. Marie
obnova soklové části vnitřních omítek v lodi včetně 
výmalby

-měú-



38. února 2019 

Na kávě s Jiřím Danielem: 
Baví mě, když to baví lidi

Šestadvacetiletý herec a zpěvák pocházející z Olomučan, v současné době žije v Brně a je pro 
většinu Blanenských známou tváří. Vystupoval například před novoročním ohňostrojem na 
náměstí Republiky v roce 2017, v současné době se u nás občas ukáže na nějakém koncertě či 
na plese v rámci doprovodného programu. Navštívila jsem jej přímo v jeho domovském divadle 
Radost v Brně. 

Sponzor rubriky:

 Vaše herecké začátky se vážou k divadlu 
Kolárka?
 Před Kolárkou jsem ještě hrál v Olomučanech 
v ochotnickém divadle, kde jsme nacvičili dvě 
pohádky – Kašpárek v pekle a Velká doktorská 
pohádka. A do Kolárky jsem se dostal až při studiu 
na blanenském gymnáziu v rámci dramatického 
kroužku na Základní umělecké škole. Pak přišla v 
roce 2009 první příležitost v Městském divadle v 
Brně, a to muzikál Bídníci. Byly to velmi náročné 
dva měsíce zkoušení. Musel jsem tedy z Kolárky 
odejít, protože jsem nechtěl ostatní zdržovat. Začal 
jsem zpívat v Jedovnicích u paní učitelky Korčáko-
vé, s níž jsme udělali koncert muzikálových melodií 
a objeli jsme s ním téměř celý okres. Koncert měl 
několik desítek repríz. Na to rád vzpomínám. 

 Jak jste se dostal k vystupování v Bídnících? 
 Zjistil jsem, že je vypsaný konkurz. Bídníky jsem 
měl naposlouchané, protože jsou moje srdeční 
záležitost. Hlásilo se tam dvě stě lidí a vybrali mě 
do company. 

 Pak jste se přihlásil na JAMU? 
 Na JAMU je možné na obor muzikál a činohru 

nastoupit bez maturity, a jelikož 
se obor muzikálového herectví 
neotvírá každý rok a vyšlo to 
tak, že jej otevřeli, když jsem byl 
v posledním ročníku gymnázia, 
studoval jsem ten jeden rok obě 
školy souběžně. Kdyby mi na 
gymnáziu nevyšli vstříc, nešlo 
by to. 
 Na JAMU mě pak po herecké 
stránce připravoval Robert Jícha, 
s nímž jsem měl společnou šatnu 
při hraní Bídníků. Musím přiznat, 
že pohybovou stránku jsem pod-
cenil, i když mě k tomu taťka vedl, 
protože tancoval v Drahanu a 
vede tanečky v Olomučanech. 

 A dohnal jste to? 
 Je pravda, že taneční stránka 
je pro mě nejslabší, a nohu až 
k hlavě si jako baleťáci nedám, 
ale když tancujeme v company s 
ostatními tanečníky, tak se s nimi 
můžeme srovnat. V představení 
Děj se, co děj i stepujeme. 

 Chtěl jste být od malička 
hercem?
 Vůbec. Mamka si občas po-
steskne, že mým přáním bylo 
být dětským lékařem, posléze 
kardiochirurgem. A nakonec při-
šlo to herectví. 

 Kdy se to zlomilo?
 Úplně přesně si to nepamatuji, ale myslím, že 
to bylo někdy v době, kdy jsme začali hrát divadlo 
v Olomučanech. Zjistil jsem, že mě baví, když to 
baví lidi, a ta celková atmosféra. 

 Jaký je váš repertoár? 
 Po studiu jsem hned nastoupil do divadla 
Radost, kde jsem doteď v angažmá. Mám tu 
spoustu inscenací. Jednu z největších rolí mám 
ve Strakonickém dudákovi. Dále například Kabaret 
Nohavica. 
 Moc mě baví pohádka Jak pejsek a kočička 
chystali Vánoce, kterou hrajeme s manželkou ve 
dvou. Je při ní blízký kontakt s dětmi. V Radosti 
máme také představení pro děti do tří let KAO a 
MAKI. Trvá okolo půl hodinky a je to tak úspěšné, 
že se bude chystat další podobné představení s 
názvem Bubáček a prázdný nočník. 
 V Městském divadle v Brně je nejnovějším mu-
zikálem Big, kde mám malou roli, což je automat 
Zoltar, který plní přání. Dále pak Děsnej pátek. V 
minulosti jsem nastudoval třeba Rockyho v Kon-
gresovém centru v Praze, Angeliku v Divadle na 
Broadwayi – to byla zajímavá zkušenost. Potkal 
jsem se tam s hvězdami, jako je třeba Pepa Voj-

tek, ke kterým člověk vzhlíží, říká si „jo, to jsou ty 
hvězdy“ a pak když je s nimi v šatně, přijde na to, že 
jsou to úplně normální lidi s normálními starostmi. 
Teď ještě zkoušíme v Národním divadle morav-
skoslezském v Ostravě muzikál Děj se, co děj a v 
Jihočeském divadle v Českých Budějovicích muzi-
kál Evita. Do toho jsme ještě začali spolupracovat 
se Zdeňkem Černínem v jeho Dvorním divadle. 

 Vidím, že práce je poměrně pestrá…
 Ano, a pestrá je i tím, že měním kolektiv. Nejlepší 
bylo, když jsem třeba ráno hrál KAO a MAKI, kde 
je kapacita nějakých třicet lidí a je potřeba udržet 
pozornost těch nejmenších diváků. A večer jsme 
hráli Rockyho v Kongresovém centru, což je ob-
rovský muzikál s kapacitou hlediště sedmnáct set 
míst. A vystřídat takovou škálu je velmi zajímavé. 

 Cítíte se víc hercem nebo zpěvákem? 
 Mám rád, když se to skloubí. Dnes už se i ve 
spoustě činoher zpívá. Tak jak u nás vypadá muzi-
kál, v Německu v současné době vypadá činohra, 
je to trend. Kladou se tam na herce velké nároky 
nejen na pěveckou průpravu, ale také na taneční. 

 Jaký žánr nebo role vám nejvíce vyhovuje?
 Jak jsem říkal, mou srdeční záležitostí jsou 
Bídníci. V nich bych si chtěl jednou zahrát opravdu 
nějakou tu velkou roli. To je můj sen. Teď zpívám 
v Evitě a musím říct, že to mě taky moc baví. 

 A vaše další sny kromě Bídníků? 
 Takové ty velké muzikály, jako je Fantom opery, 
Jesus Christ Superstar. Ale kdyby mi někdo nabídl 
Hamleta v Hamletovi, tak by to bylo taky skvělé. 
Nebo Draculu v Draculovi. 

 Do jaké míry si můžete představení nebo role 
vybírat? 
 Myslím si, že je málo herců, kteří si mohou 
vybírat, co chtějí hrát a co ne. Mohou si vybrat, v 
kterém kusu chtějí nebo nechtějí být, ale že by si 
vybrali přesně roli, to ne. Člověk jde na konkurz, 
na nějakou roli se hlásí, ale jestli ji dostane nebo 
dostane nějakou jinou, to je složitější. Někdy třeba 
usiluje o roli, ale režisérovi se pak víc hodí na jinou. 
 Většina rolí, když nepočítám divadlo, v němž má 
herec angažmá, je podmíněna konkurzem. Jejich 
konání si buď musím zjišťovat sám, nebo nás sami 
pozvou. 

 Míváte okno? 
 Občas se to samozřejmě stane, ale spíš než 
okno, tak u mě jde o zaškobrtnutí v textu nebo 
špatné skloňování. Třeba jsem jednou řekl: „Ten 
lalok a ten bříško…!“ To se stává tehdy, když se 
představení hraje už po několikáté a člověk zapne 
takzvaný automat. Ztratí pozornost a to se vždycky 
vymstí. 

 Nebo se mohou stát nějaké nehody. V muzikálu 
Big se mé ženě, která tam má taky takovou menší 
roli, zasekl podpatek mezi pojízdné stoly, které 
převáží scénu. Bota tam zůstala, herci ji nemohli 
vytáhnout a ona chodila bez boty. Lidé se smáli. A 
to jsou právě ty situace, na které divák čeká. 

 Dělají si herci na jevišti mezi sebou vtípky a 
naschvály? 
 Dělají, ale musí to být s mírou. Třeba v před-
stavení Bylo nás pět se občas škádlíme tím, že 
říkáme repliky toho druhého, abychom věděli, jestli 
zareaguje a jestli nemá právě ten automat. 
 Jednou ve Strakonickém dudákovi si na nás 
kolega připravil fórek. Má přijít na scénu a říct „U-
-U-A“ a ostatní to po něm mají zopakovat. Jednou 
místo toho řekl „huň muň kuň“. Většina z nás se 
odrovnala, začali jsme se smát. Nejjednodušší 
je zakrýt to tak, že se člověk otočí, vysměje se, 
uklidní a musí pokračovat dál. Ale takové situace 
by neměly být pravidlem. Pokud si nějaký herec 
připraví na kolegy vtípek, divák by to neměl po-
znat. Poznat to může tehdy, když se stane nějaká 
naprosto neočekávaná věc, třeba když zapomene 
text nebo ten zaseknutý podpatek. 

 Co je na herectví nejtěžší?
 Jedna z těžkých věcí je to, že když herec nemá 
svůj den, je nemocný nebo nemá náladu na divadlo 
a chuť bavit lidi – divák to nesmí poznat. Musí to 
být tak, že herec přijde a musí diváky pobavit, i 
když uvnitř se to v něm pere. 
 Nebo když se na jevišti potkávají herci, kteří se 
nemají rádi. Stává se například, že dva herci jsou 
v osobním životě partneři, a proto jsou obsazeni 
do vzájemné milostné role, protože „jim to půjde“, 
a po čase se rozejdou, ale hrát spolu musí dál a 
tvářit se, že se nic neděje. Není to příjemné pro 
samotný pár, ale ani pro ostatní herce, protože 
vědí, jaké to je. Podotýkám, že mně se to nestalo.  

 Jaké jsou vaše další aktivity? 
 Načítám audioknihy pro Rádio 7, dále dabuji 
pro Brněnskou soukromou televizi. Většina fi lmů 
je vysílána na Primě nebo na placeném kanálu Joj 
Cinema. K dabingu mě přivedla vedoucí muziká-
lového oddělení na JAMU Sylva Talpová. To mě 
taky moc baví. Rozhlas i dabing je zase jiná práce 
– říkal to i pan Munzar, který nedávno zemřel – je 
to o tom, že je tam jen hlas a mikrofon. Posluchač 
nevidí postavu nebo jak se herec tváří, všechno je 
tvořeno pouze hlasem. Pak občas moderuji různé 
akce, například festival NG Fest v Javorníku nad 
Veličkou, teď jsem se stal jeho vedoucím. Pak mám 
kapelu ONLY HIS, hraji s cimbálovkou na housle. 
Ještě jezdím s divadlem Scéna Zlín, hrajeme pro 
děti po celém Česku Dášeňku, čili život štěněte. 
O Vánocích jsme zpívali s Blanenským komorním 
orchestrem Missa Brevis. 

 V Blansku vás můžeme v dohledné době 
vidět? 
 Budeme mít 14. února muzikálový koncert v 
Adamově. Taky budu zpívat na plese ZŠ Erbenova. 

Marie Hasoňová

Netradiční svatební cesta? 
Půl roku po Evropě

 V úterý 5. února se konala v Katolickém domě beseda s manželským párem Radkou a Jankem 
Konvičkovými, kteří v roce 2017–2018 podnikli netradiční půlroční svatební cestu až na jedno z nej-
severnějších míst Evropy, na Nordkapp. 

 Cestovali vlastním autem, které si pro tuto příleži-
tost sami upravili, aby je měli zároveň i jako obytný 
vůz. Projeli spolu Skandinávii, v Norsku strávili nějaký 
čas na farmách, kde pracovali za jídlo a nocleh, a 
ve své dobrodružné cestě 
pokračovali přes Francii a 
Španělsko až do Maroka. 
Autentické fotografi e dvo-
jice doplňovala poutavým 
povídáním a Janek někte-
ré z prožitých situací velmi 
vtipně komentoval. Tento 
sympatický pár si prožil jak 
mnoho příjemných zážit-
ků, tak i pár nepříjemných, 
a mnohdy museli Radka s 
Jankem velmi improvizo-
vat, to když jim třeba došel 
plyn, na němž si vařili. 
 Na svých cestách se 
převážně potkali s příjem-
nými lidmi, ale zmínili se i 
o situaci, kdy byli v Maroku 
napáleni. Díky jejich nad-

šení a šikovnosti si však se vším poradili a v pořádku 
se vrátili zpět do Česka. Dokonce již ve třech – s 
miminkem v bříšku.

-mik-
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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

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Děti se o prázdninách 
zabavily v knihovně

ZŠ Dvorská má novou 
jazykovou učebnu

Izraelský expert vedl kurz sebeobrany 
na gymnáziu v Rájci-Jestřebí

 Originální panenky z lepenky a textilu, navrhování látek nebo modelů oblečení, tvoření 3D postaviček 
z kolíčků na prádlo. To vše mohly vytvářet děti v den pololetních prázdnin v blanenské knihovně. Její 
zaměstnanci si ve spolupráci s vedoucí výtvarného oboru Základní umělecké školy Blansko Evou 
Juračkovou připravili pro děti tvořivou dílnu. 
 Na dětské oddělení 
v pátek zavítali chlap-
ci i děvčata, maminky 
i tatínkové, babičky i 
dědečkové. „Dílnička 
s názvem Módní salón 
se váže k výstavě Sto-
letí módy, kterou teď 
v knihovně máme,“ 
vysvětluje kulturní 
pracovnice blanenské 
knihovny Eva Mollová. 
Podle ní si tvoření v 
některých případech 
dokonce užívali více 
dospělí. 
 U stolů plných tex-
tilních odstřižků, stu-
žek, krajek, knoflíků 
a pastelek se vystří-
dalo přes sto účast-
níků. Mezi nimi také 
například Anička Vít-
ková z Blanska. Přišla do knihovny s maminkou 
a bratrem, kterému se však do vyrábění nechtělo. 
„Líbilo se mi tu, vyrobila jsem si panenku, ma-
teriály jsem si mohla vybrat podle sebe,“ chválí 
si Anička. 
 „Máme to vymyšleno tak, aby se zabavily všechny 

děti, od předškoláčků až třeba po dvanáctileté,“ říká 
Eva Juračková ze ZUŠ Blansko. 
 Během trvání výstavy Století módy si knihovna 
připravila ještě další doprovodné akce. Ve středu 13. 
února se uskuteční textilní workshop pod vedením 
výtvarnice Evy Klíčové. Lektoři všem účastníkům 

– dětem i dospělým – 
vytiskne jejich fotografi i, 
kterou si budou přetvá-
řet pomocí různých lá-
tek, knofl íků, pastelek 
a dalších výtvarných 
materiálů. Mohou si tak 
změnit účes, nasadit 
paruku, klobouk nebo 
obléct originální šaty. 
 A 6. března se pak 
bude konat přednáška 
historika Libora Vykou-
pila z Masarykovy uni-
verzity, který se specia-
lizuje na první republiku. 
Bude promítat první díl 
seriálu První republika 
a bude komentovat, co 
je tam špatně zejména 
v oblasti oblékání a cho-
vání. 

-mha-

 Ke konci prosince 2018 byla do užívání předána odborná jazyková učebna na ZŠ Dvorská 
v Blansku.

 V učebně byly provedeny stavební práce v podo-
bě nových omítek, výmalby a elektroinstalace, byla 
položena nová podlahová krytina a vybudovány 
sádrokartonové podhledy.
 Stavbu realizovala společnost ZT energy s.r.o., 
celkové náklady stavebních prací byly 0,45 mil. Kč 
bez DPH.
 Po dokončení stavebních prací byla nová učebna 
vybavena novým nábytkem (stoly, židle, učitelská 

katedra, vestavěná skříň), který dodávala společnost 
INTERDEKOR HP s.r.o. 
 V poslední fázi realizace projektu byla učebna 
vybavena data projektorem a projekčním plátnem, 
počítači pro učitele a notebooky pro studenty. V učeb-
ně byly také instalovány reproduktory a interaktivní 
systém k dotykovým tabulím eBeam.
 Projekt je spolufi nancován Evropskou unií.

-r-

 V páteční odpoledne 18. ledna se studenti a někteří pedagogové Gymnázia Rájec-Jestřebí zúčast-
nili nácviku umění Krav maga. Čtyřhodinový kurz byl veden uznávaným izraelským odborníkem na 
bezpečností rizika a sebeobranu Davidem Bohbotem, který již léta žije v Praze. 

 První část byla zaměřena na krizové 
situace. Cílem bylo  naučit se tyto situace 
vyhodnocovat a řešit. Zbylé dvě hodiny 
byly věnovány praxi boje zblízka. Ještě 
než začali účastníci trénovat, okusili cviky, 
které praktikují izraelské speciální jednotky 
a armáda. Potom byli rozděleni do párů a 
zkoušeli si údery a jejich vykrývaní. V po-
slední části spolu v těchto párech zápasili. 
 Cvičili jsme způsoby, jak se holýma 
rukama ubránit třeba i pistoli nebo noži a 
bez ohledu na fyzickou kondici si zvykli na 
vědomí, že tento systém může zachránit 
život nám nebo jinému člověku. Kromě 
těl na žíněnkách jsme používali i mozek. 
David nás nutil přemýšlet jinak. Navíc jsme 
si s ním a jeho sestrou, která byla v České 
republice na třídenní návštěvě, procvičili 
angličtinu. Jakožto jeden ze zúčastněných 
shledávám tento kurz zajímavým a velmi 
přínosným a jsem rád, že jsem ho mohl 
prožít.

Kryštof Němec, student 4. ročníku 
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Město se představuje na veletrzích 
cestovního ruchu

Rekondiční pobyt pro vozíčkáře

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO:  dle domluv y     

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 První měsíce nového roku jsou v oblasti cestovního ruchu neodmyslitelně spjaty s veletržní se-
zonou. Také město Blansko se pravidelně účastní veletrhů cestovního ruchu, a to v rámci společné 
expozice Jihomoravského kraje a města Brna.

 Prvním veletrhem v sezoně byl již tradičně Me-
zinárodní veletrh turistických možností v regionech 
Regiontour 2019, který se letos konal ve dnech od 
17. do 20. ledna na brněnském výstavišti.
 Prezentace jednotlivých turistických oblastí Jiho-
moravského kraje se letos uskutečnila pod záštitou 
nově vznikajících destinačních managementů. Bla-
nensko a Boskovicko, tedy turistická oblast Morav-
ský kras a okolí, svoji prezentaci připravovalo ve 
spolupráci s MAS Moravský kras, z.s., který zajišťuje 
činnost Destinačního managementu Moravského 
krasu. Za informačním pultem se na expozici po-
stupně vystřídali pracovníci informačních center z 
celého regionu.
 Město Blansko zde představilo nový turistický spot 
„Blansko – brána Moravského krasu“, který pro město 
Blansko vytvořili Radek a Jan Popelkovi. Již v minu-
lém roce jsme na veletrhu představili spot s názvem 
„Blansko – město plné života“, který byl zaměřený na 

kulturní život ve městě. Nový turistický spot tak tvoří 
jakýsi druhý díl této propagační série.  Spot o délce 
tří minut je určen zejména pro prezentaci města na 
sociálních sítích a turistických serverech.
 Návštěvníci veletrhu projevili zájem především 
o mapu turistických zajímavostí v regionu, časté 
dotazy také směřovaly na tradiční akce, které se v 
našem regionu konají. Také v letošním roce jsme 
mezi návštěvníky zaznamenali stále vzrůstající 
trend upřednostňování webových prezentací před 
tištěnými materiály.
 Prezentace Blanska a Moravského krasu nebude 
chybět ani na tradičních velkých veletrzích Slovakia-
tour v Bratislavě a Holiday World v Praze. Stánek 
Moravský kras a okolí najdete i v březnu v Ostravě 
na veletrhu Dovolená a Region, Lázeňství nebo na 
veletrhu Infotour a cykloturistika v Hradci Králové.

-r-

Přestupní termín pro změnu 
zdravotní pojišťovny platí  
od 1. ledna do 31. března

 je u 211 a ví proč 

chytrá

až 4 000 Kč pro 4člennou 
rodinu z fondu prevence

Zdraví Bonusy Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Program
slev a výhod

 

 Okresní organizace STP Blansko pořádá rekondiční pobyt pro vozíčkáře držitelé průkazů ZTP/P a 
jejich průvodce a to nejen pro svoje členy, ale i nečleny. Rekondiční pobyt pro vozíčkáře na zámečku 
Hodonín u Kunštátu proběhne v termínu od  29.6 – 6.7. 2019.
 Každý vozíčkář musí mít svého průvodce, pokud 
nezvládne sám. Možno vzít i OZP držitele průkazu 
ZTP/P. Všichni držitelé průkazu ZTP/P musí mít na 
přihlášce doporučení buď od odborného lékaře, 
nebo ošetřujícího na základě odborných zpráv 
odborného lékaře. Doprovod nemusí mít potvrzení. 
Dopravu si zajistí každý sám.
 Objekt  zámečku je bezbariérový s výtahem. 
Ve 2. patře jsou pokoje dvoulůžkové bezbari-
érové se sociálním zařízením - letos nově zre-
konstruované. Ještě jsou 2 bezbariérová WC v 
přízemí u společenských místností a v suterénu 
u tělocvičny.
 Vstup na zahradu je bezbariérový. V objektu 
jsou dvě společenské místnosti, jedna s barem 
a tanečním parketem, tři velkoplošné televize v 
jídelně a obou společenských místnostech, jídel-
na, tělocvična, půjčovna kol. Na zahradě je altán 
s kuželkami, bazén, terasa v přízemí a v prvním 

patře, ohniště. Parkování je mimo areál, ale v těsné 
blízkosti.

Program: 
- rekondiční vycházky 
- rekondiční cvičení 
- přednášky ze sociální a zdravotní oblasti 
- sportovní a společenské hry 
- táborák 
- společenský večer s živou hudbou 
- výlety do okolí dle možností zajištění bezbariérové 
dopravy. 

 Přijďte mezi nás, pobavíte se, zlepší se vám zdra-
votní a psychický stav a navážete nové přátelské 
vztahy.
 Těší se na Vás

Jiří Štěp – vedoucí RP, tel. 737 407 467 
jiri.step@volny.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

přijmeme 

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

VODA

TOPENÁŘSKÉ PRÁCE

VODOINSTALATÉRSKÉ PRÁCE

INSTALACE A VÝMĚNY KOTLŮ

Na trhu působíme již 25 let, naše zkušenosti 
jsou zárukou kvality!

Akční slevy na sestavy kotlů s bojlerem BAXI do 
28.2.2019

Kontaktujte nás pro nezávaznou 
cenovou nabídku:
Tel.: 549 410 646 e-mail: servis@vrba.cz

TOPENÍ PLYN



8. února 20196

Cenová houpačka

Vedení města se zavázalo plnit 
body volebních programů

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

SAGITTARI

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

ZABÍJAČKA NA MYSLIVNĚ!

16.2. 2019 OD 10 HOD.

Prodej zabíjačkových specialit

a spousta dobrého jídla!

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

Rezervace na tel. 777 547 927 od 10,30 hod.

it
Sortiment Kaufl and Penny Albert Billa Lidl COOP Hruška

10 vajec 36,90 19,90 36,90 36,90 36,90 31,90 31,90

Kuře (1 kg) 54,90 70,56 64,90 54,90 79,90 59,90 54,90

Chléb konzumní 20,90 28,90 28,90 28,90 28,90 21,00 36,60

Vysočina (10 dkg) 16,90 22,50 18,90 16,90 16,90 11,90 14,50

Banány (1 kg) 29,90 29,90 32,90 29,90 29,90 32,90 27,90

Jablka (1 kg) 24,90 22,90 20,90 13,90 24,90 14,90 18,30

Cibule (1 kg) 25,90 19,90 29,90 19,90 23,90 28,00 26,50

Brambory (1 kg) 25,90 19,90 17,90 26,90 29,90 19,00 14,17

Milka mléčná 33,90 33,90 34,90 21,90 33,90 31,90 29,90

Cukr moučka (1 kg) 13,90 13,90 13,90 13,90 13,90 15,90 15,90

Celkem 284 282,26 300 264 319 267,3 270,57

 Tentokrát jsem byla z cen docela překvapená, posuďte sami. Jak je vidět, ne vždy jsou větší su-
permarkety levnější a pokud v nich není zrovna nějaká super akce na něco, co právě potřebujeme, 
může nás to vyjít draho. Obecně se domnívám, že malé prodejny drží standardní ceny v nějaké 
rozumné hladině. Ve velkých marketech se dá natrefi t na solidní slevy, které celkovou cenu nákupu 
mohou výrazně snížit. Ale pokud zrovna nemají to které zboží v akci, ceny jsou často oproti malým 
obchodům poněkud přemrštěné – to můžeme vidět například na kávě, o níž píši níže. Pak jde o to, že 
ženeme-li se do vzdáleného supermarketu pro nějakou akční nabídku, ale nakoupíme tam i ostatní 
zboží, výsledná cena může být nakonec srovnatelná s nákupem v bližší prodejně bez akcí. 

 Každý obchod má jiné dodavatele, proto je těžké 
najít zboží stejné značky, která se dá koupit ve všech 
obchodech. Narazila jsem takto s rýží a kávou. Do 
srovnání jsem chtěla zařadit kilogram rýže, ale ne-
existuje značka, která by byla ve všech prodejnách, 
vždy alespoň v jedné chyběla. Sledovala jsem 
značky Bask a Lagris (nikoliv varné sáčky), jejichž 
kilogram se pohybuje všude kolem 40 Kč bez výraz-
nějších výkyvů. Zajímavější to bylo s kávou. Ta by s 
celkovou cenou za nákup značně zahýbala, protože 
zde byly rozdíly opravdu velké. Koukala jsem na cenu 
obyčejné mleté Jihlavanky 250 g. V Kaufl andu byla 
zrovna v akci za 44,90,-, v Hrušce taky – a dokonce 
ještě levněji – 37,90,-. V Albertu stála 54,90, v COOP 
59,90,-, v Penny Marketu a v Bille ovšem dokonce 

89,90,-, což mě u této značky dost překvapilo. V Lidlu 
ji neměli, proto jsem nemohla zařadit do srovnání. 

 S potěšením jsem zjistila, že ceny jablek šly dolů, 
protože před Vánocemi i ty nejlevnější odrůdy stály 
kolem 40 Kč/kg. Do srovnání jsem tedy zařadila ta 
červená jablka, která byla v obchodě nejlevnější. 
Nutno podotknout, že pokud člověk toužil po zdravém 
nenatlučeném ovoci, bylo mnohdy nutno pečlivě 
vybírat, anebo zvolit dražší odrůdu. Zřejmě cena 
odpovídá kvalitě – co bychom chtěli, že? V Bille jsem 
našla nejlevnější jablka, ovšem jejich vzhled podle 
toho vypadal. Nechyběly ani shnilé kousky. Takže 
kdo chce kvalitu, musí si připlatit. 

-mha-

 Rada města Blanska ustanovená po loňských komunálních volbách vydala programové 
prohlášení, které vzniklo na základě hlavních bodů volebních programů jednotlivých koalič-
ních stran. Zástupci politických stran všechny body projednali a sestavili do plánu pro volební 
období 2018–2022. 

 „Rád bych vyzdvihl několik bodů. Pracuje 
se na zahájení realizačních prací přemostění 
řeky Svitavy na Staré Blansko ve spolupráci s 
Jihomoravským krajem, bude se pokračovat v 
kompletní revitalizaci sídliště Zborovce. Důležitá 
je také revitalizace předzámčí včetně budovy 
bývalé hasičky, která bude ponechána v majetku 
města,“ vyjmenoval starosta Jiří Crha na únorové 
tiskové konferenci. 
 Velkou investicí bude i rekonstrukce městských 
lázní. Počítá se též s vybudováním okružní kři-
žovatky na ulici Poříčí – Mlýnská u Sportovního 
ostrova a pokračováním ve výstavbě cyklostezek. 
 Z bodů vydaného plánu vybíráme několik, které 
se týkají témat, jež se často objevují v různých 
diskuzních fórech a o nichž se domníváme, že 
by mohly obyvatele Blanska více zajímat. 

• rozmístění odpadkových košů s ekolo-
gickými sáčky na psí exkrementy v místech 
stanovených pro venčení obecně závaznou 
vyhláškou

• zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do 
úklidu veřejných prostor

• v rámci městského úřadu a všech podříze-
ných organizací postupné odstranění použí-
vání igelitových tašek a plastových obalů

• otevření nabíjecí stanice pro elektro kola a 
elektro auta

• zatraktivnění rekreační oblasti Palava pro 
trávení volného času rodin a dětí a zlepšení 
zázemí

• rozšíření vysazování stromů a zeleně v 
městské zástavbě v rámci snižování dopadů 
teplotních extrémů

• upravení a udržení prostor na soutoku řek 
Svitavy a Punkvy

• vybudování relaxační zóny mezi supermar-
ketem BILLA a parkem u železniční zastávky

• zajištění dostatku míst v MŠ

• vybudování osvětlení na okruhu „Triangl“ 
na Sportovním ostrově

• vybudování stezky pro pěší v aleji mezi ASK 
a splavem na sportovním ostrově

• průběžná realizace a modernizace veřejně 
přístupných sportovních a dětských hřišť

• pokračování v budování bezbariérového 
města

• podpora, rozvíjení a zlepšování činnosti 
Městské policie Blansko se zaměřením na 
častější hlídkování

• zklidnění dopravy zjednosměrněním vybra-
ných ulic

 Kompletní znění programového prohlášení 
najdete na https://www.blansko.cz/samosprava/
rada-prohlaseni. 

-mha- 
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Levně satelitní přijímač, parabolu, držák. Tel. 
728419474.
* Parapet na okna (VPO Protivanov) v bílé barvě o 
rozměru 17 cm x 210 cm. Dále logaritmické pravítko - 
250 Kč. Dále soupravu kružítek KOH-I-NOOR (téměř 
nepoužívaná) - 600 Kč. Křivítko, šablona písmen a 
obal na pravítka - 90 Kč. Tel. 737900946.
* Jablka Gloster a Ontario bez postřiku z domácího 
sadu. Mají konzumní zralost a jsou dobře uskladně-
na. Dle domluvy jablka přivezu na vaši adresu. Tel. 
603945673.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bez-
pečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* Jídelní stůl - ovál, rozměr 115 - 75 cm a čtyři židle, 
barva bílá. Cena dohodou. Tel. 702591648. 
* V Blansku - Těchově, v lokalitě "Na slunku"  pro-
dám stavební pozemky pro výstavbu RD. Všechny 
IS a přístupová komunikace před pozemky. Tel. 
736529239.
* Knížky - detektivky. Činky s kolečky (12 koleček).
Úplně nové. Cédéčka. Vše dohodou. Tel. 722034834 
po 15. hod.
* Dětská autosedačka 0-13 kg Joie I-Gemm, tmavě 
šedá, výborný stav, PC 3.500,- + Isofi x Base Joie 
Advance PC 3.800 Kč. Nyní cena za komplet 3.900 
Kč. Tel. 720750492.

      PRODEJ    

* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko 
pod Horní Lhotou. Tel. 604550828.
* Nabízíme kvalitní koňsko-kozí hnůj. Možnost do-
vozu. Tel. 775236803.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Rockový večer s kapelami Prasklý bachor a Silver 
Band Revival – 22. 2. 2019 od 20:00 h, Kulturní dům, 
Těchov 171. Cena 120 Kč.
Travesti show skupiny Screamers – 25. 2. 2019 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 280 Kč.
Jiří Kolbaba - Nepál – 1. 3. 2019 od 18:30 h, Soko-
lovna, Lipovec. Cena 220 Kč.
Maškarní ples ZŠ speciální Blansko – 1. 3. 2019 
od 20:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 250 Kč.
Kytarový koncert: Miloš Pernica a Štěpán Rak – 27. 
3. 2019 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
230 Kč/dospělí, 190 Kč/děti, důchodci.
Divadlo Doktor v nesnázích – 1. 4. 2019 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 Kč.
Koncert Alkehol, Morčata na útěku, Sagittari – 12. 
4. 2019 od 19:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
300 Kč.
Cestovatelská beseda Vandráci Vagamundos (Pavel 
Liška a Jan Révai) – 9. 5. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 300 Kč. 
Divadlo Světáci – 16. 5. 2019, od 19:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 390/350 Kč. 
Čarovné tóny Macochy 12.–16. 6. 2019 od 18:00 h:
Skupina Arrhythmia – 12. 6. 2019, Sloupsko-šošův-
ská jeskyně Eliška. Cena 490 Kč.
Miro Žbirka – 13. 6. 2019, Jeskyně Výpustek. Cena 
740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Marie Rottrová – 14. 6. 2019, Jeskyně Výpustek. 
Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Spirituál Kvintet – 15. 6. 2019, Kateřinská jeskyně. 
Cena 540 Kč.
Tango-Nuevo / Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák 
– 16. 6. 2019, Punkevní jezírko propasti Macocha. 
Cena 490 Kč.
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40 h, 
Zámecký park, Blansko. Cena vstupenek do 18. 6. 
2019: 549 Kč/dospělý, 250 Kč/dítě 6-15 let. Děti do 
5 let a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.

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

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 

vychází 22. února 2019vychází 22. února 2019

Chcete inzerovat? Chcete inzerovat? 

Tel. 606728334Tel. 606728334

Koupím byt 1+1 nebo 2+1 
v Blansku, RK nevolat! 

Tel. 602786025. 

KADEŘNICTVÍ MATRIX 
Antonína Dvořáka 15a, Blansko

Dámské, pánské, dětské. 
Prodlužování vlasů metodou SO.CAP

Sabina Kučerová 
tel. 724 937 250 

Medaile z Tučňáčka 
pro Stellu Hanzlíčkovou

Nejmladším 
basketbalistům se daří

Termíny zápisů 
do mateřských 
a základních škol

 S vedením blanenských škol oznamujeme 
termíny zápisu k přijetí do 1. ročníků základ-
ních škol a podání přihlášek k předškolnímu 
vzdělávání.  

Termín zápisu do ZŠ: 
úterý 09.04.2019 v době od 14:00 do 17:00 hodin, 
náhradní termín ve středu 10.04.2019 v době od 
14:00 do 16:00 hodin.

Termín zápisu do MŠ: 
čtvrtek 02.05.2019 v době od 09:00 do 16:00 hodin, 
MŠ v Dolní Lhotě od 13:00 do 16:00 hodin.

-měú-

BESIP v mateřské 
školce

 Dne 22. ledna 2019 zavítali členové Aktivu 
BESIP při MěÚ Blansko do mateřské školy v 
Olomučanech. Program ve formě her a jedno-
duchých písniček seznámil děti s bezpečností 
silničního provozu a ukázal jim, jak se chovat, aby 
neohrožovaly sebe a ostatní účastníky silničního 
provozu.

 Aktiv BESIP tak navázal na podobné přednášky z 
loňského roku, kdy v podzimních měsících navštívil 
mateřskou školu při ZŠ Dvorská a ZŠ Salmova.

 Vzhledem ke kladné odezvě od dětí i pedago-
gických pracovníků bude Aktiv BESIP i nadále 
pokračovat v pořádání obdobných akcí. Výchovou 
naší nejmladší generace vytváříme budoucí sociální 
prostředí v silničním provozu a věříme, že podobně 
zaměřené preventivní akce mohou v budoucnu 
pomoci ke snížení nelichotivých statistických údajů 
dopravní nehodovosti na našich silnicích.

-měú-

 V brněnské pětadvacítce na Lesné měli nej-
menší plavci možnost okusit své první velké 
závody. Na tradiční mezinárodní závody nej-
mladšího žactva „Brněnského tučňáčka“ se letos 
sjelo na dvě stovky plavců ze dvaadvaceti mo-
ravských, českých, slovenských a maďarských 
klubů. 

 V barvách blanenského oddílu se zde představili 
desetiletí Stella Hanzlíčková, Eliška Zamazalová, 
Adéla Žampachová, Johana Streličková a Ondřej 
Hašek. Za devítileté startovali Lucie Gottwaldová, 
Matěj Musil a Václav Drábek. V mezinárodní konku-
renci se nejlépe vedlo Stelle Hanzlíčkové, která se 
radovala z bronzové medaile na padesátce motýlek 
a o vlásek jí unikl druhý bronz na trati padesát metrů 
znak. 
 Pro devítileté plavce byly připraveny pětadvace-
timetrové tratě. V této kategorii blanenští medaile z 
bazénu nevylovili. Nejlepší výsledek zaznamenal 
Václav Drábek, který se vešel do první desítky vý-
sledkové litiny, když doplaval devátý na pětadvacítce 
prsa.

Věra Vencelová

 Nejmladší celek basketbalistů klubu BBK Blansko do 10 let má za sebou další úspěšný turnaj. Tato 
kategorie ještě nemá takzvané mistrovské zápasy, ale jsou pro ni organizovány přípravné turnaje 
nejen na jižní Moravě. Ten poslední se uskutečnil v Jihlavě, kde byly soupeřem blanenského celku 
dva týmy Vysočiny. Přestože v týmu BBK je většina dětí, které mohou hrát v této věkové kategorii i 
příští rok, byly výsledky obou utkání až nečekaně jednoznačné v jejich prospěch.

Výsledky:
Vysočina Jihlava „A“ – BBK Blansko 20 : 57
Vysočina Jihlava „B“ – BBK Blansko 15 : 84

Body celkem: 
Kříž David 65, Popelka Jiří 26, Tylečková Zuzana 24, 
Klimeš Václav 6, Peterková Monika, Kříž Samuel a 
Šťastný Matyáš po 4, Kakáčová Ema, Žampachová 
Adéla, Klimeš František a Uhde Albert po 2 b.

 Tým do 12 let už tak úspěšný nebyl. Původně na-
plánovaný turnaj v Kyjově se změnil na dva zápasy 
s místním celkem, protože družstvo z Podolí se z 
turnaje omluvilo. „Kvůli nemocem a další důvodům 
nám chyběli čtyři hráčů a to se projevilo na hře i 
výsledcích. Nestačili jsme rychlostí, nevraceli se po 
ztrátách do obrany a soupeř zakončoval jednoduše 

rychlými protiútoky. Nebyli jsme schopni několikrát 
předriblovat vlastní polovinu hřiště a stále neumíme 
po přihrávce spoluhráči jít do pohybu a uvolňovat 
se pomocí "hoď a běž",“ byl k týmu kritický trenér 
Antonín Zezula.

Výsledky:
TJ Jiskra Kyjov – BBK Blansko 82 : 25
TJ Jiskra Kyjov – BBK Blansko 63 : 32

Body celkem: 
Cápek a Růžička po 13, Kraváček 10, Fořtík a Zeman 
po 5, Hrnčíř a Langr po 4, Němec a Zezula po 2b.

-kaj-
Foto: tým BBK Blansko do 10 let.

Foto archiv BBK Blansko

Valentýnská soutěž 
v knihovně

 Městská knihovna Blansko pořádá Svatovalentýn-
skou soutěž o nejkrásnější báseň o lásce. Nasaď si 
růžové brýle a piš.
 Své příspěvky (maximálně však tři) libovolného 
rozsahu a formy můžete poslat na adresu: Městská 
knihovna Blansko, Rožmitálova 4, 678 01 Blansko 
(na obálku napište "Svatovalentýnská soutěž"), na 
e-mail gargosova@mk.blansko.cz, nebo osobně 
odevzdejte v oddělení pro dospělé čtenáře.

Rekondiční pobyty 
vozíčkářů

 Nabídka rekondičních pobytů okresní organi-
zace svazu tělesně postižených Blansko v roce 
2019 

Luhačovice – hotel Harmonie 10.5. - 16.5.
Tapolca u Balatonu – hotel Pelion 1.9. - 6.9. 
Slatinice u Olomouce 1.9. - 7.9.
Medlov – Fryšava 23.6. - 28.6. 
Pieštany – Banka hotel Alegro 4.8. - 10.8.
Skalka u Prostějova 26.8. - 1.9. 
Zámeček Hodonín u Kunštátu – vozíčkáři 29.6. 
- 6.7. 
Poděbrady – lázeńský dům Libiše 
 1. turnus 2.6. - 9.6. 
 2. turnus 9.6. - 16.6.

 Zájemci se mohou hlásit na telefonní lince 516 
411 117 v úředních hodinách po,stř,pá od 9-12 hod.  
Nebo přímo v kanceláři OO STP, Ćapkova 6 Blansko 

-jš-
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CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY  od 304 CK

Alexandria*Americatours*BlueStyle*Brenna*Čedok*Exim*Eso 
Firo* Fischer*Neckermann*Nev-Dama*Riviera*Travel2002*Victoria aj.

BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY* KUBA* MEXIKO* OMÁN*
PANAMA* SRILANKA* THAJSKO* VIETNAM* ZANZIBAR aj.

LÉTO – VYUŽIJTE VČAS výběr hotelů, záloha jen 1.500 Kč!
DÍTĚ do 15 LET ZCELA ZDARMA nebo SLEVY AŽ 47% aj.!!! 

        LETY Z BRNA: BULHARSKO, Č. HORA, EGYPT, KALÁBRIE, 
     MALLORCA, ŘECKÉ OSTROVY, S. KYPR,TUNISKO, TURECKO 

POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZDY V ČR, EVROPOU I EXOTIKOU

DO SVĚTA OD NÁS = 28 let GARANCE PRO VÁS!

RÁJEC-JESTŘEBÍ 
9.3.2019

předprodej vstupenek v IC rájec-jestřebí od 21.1. 
tel. 516 432 191. Cena 290 Kč.

nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!

VILÉM ČOK 
& BYPASS 
hd acoustic

HD elektrik

bohatá tombola
speciální cena taxi

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz


