
Prodej dvoupodlažní chaty Olomučany,
zahrada 537 m2, kuchyňka, soc. zařízení,
studna, příjezd autem…NC – 770 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, 
+ starý rodinný dům 3+1 s garáží je součástí,
investiční příležitost ... NC – 650  Kč/m2 

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

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

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

- 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
i další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

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

Už jste byli letos na nějakém plese? Jak už z mých úvodníků asi víte, já sám ab-
solvuji každoročně více než desítku plesů a ani letos se žádná výjimka nekonala. 
Jenže na rozdíl od drtivé většiny, která se sem chodí bavit, zaujímám pozici těch, 
kteří na plesech zábavu vytvářejí, takže na plesy nahlížím z opačného břehu. 
Přesto jsem letos na jeden ples v Blansku po mnoha letech zavítal. O to více jsem 
se těšil a taky si to docela užil. 

Plesová sezóna

jsem si nový oblek (věděli jste, že i v Blansku 
seženete moc hezké věci?), vyleštil střevíce a 
vyrazili jsme. Bylo to skvělé! Předtančení ob-
starali žáci ZŠ Erbenova, při jejichž polonéze 
nejedna mamka uronila kroupu do kapesníčku. 
Kapela Akcent hrála výborně a parket se brzy 
zaplnil. Tombola byla velice bohatá; myslím, že 
si každý snad něco odnesl. Jen mi přišlo docela 
úsměvné, že všechny nevyhrávající losy po-
stupovaly pod unikátním číslem do slosování o 
hlavní ceny. Při ceně losu 5,- Kč jste pak za dvě 
stovky drželi v ruce slušnou hromádku, kterou 
jste museli o půlnoci při hlavním losování pře-
bírat. Ale to je spíš problém vyhlášky, která toto 
pořadateli ukládá za povinnost. Chtěl bych také 
vyzdvihnout nabídku nápojů. Mimo dvou barů se 
slušným výběrem vína, nealkoholických nápojů 
i kořalky, byl v předsálí vyčleněný samostatný 
bar s několika druhy zahraničních rumů. Naho-
ře v patře se potom podávaly chutné večeře. 
Ples byl velmi dobře zorganizován a soudě dle 
spokojených tváří opouštělo obecenstvo ve dvě 
hodiny ráno Dělnický dům v mimořádně veselé 
náladě.
 Pokud jste ještě nebyli na žádném plese, máte 
možnost, sezóna ještě nekončí! V Blansku bude 
1. března maškarní ples Speciální školy, který 
bývá každoročně hojně navštíven. Svojí účastí 
navíc podpoříte dobrou věc, jelikož výtěžek 
plesu bude již tradičně určen na nákup pomůcek 
pro děti. 15. března se pak bude konat další 
školní ples, tentokrát v režii ZŠ TGM a sezónu 
zakončí v Blansku jako obvykle Gymnázium 
Blansko. Pokud toužíte po trochu netradičním 
plesání, můžete vyrazit do Rájce-Jestřebí na 
XIII. Rockový ples, který letos bude hostit hned 
tři kapely, hlavním hostem bude Vilém Čok a 
skupina BYPASS. Více o této akci se dozvíte 
na str. 8 v tomto čísle. 
 Snad jsem vás úvodníkem trochu navnadil 
a půjdete se ještě pobavit na některý z plesů. 
Další vás totiž budou čekat až za dlouhých deset 
měsíců.

Martin Müller

 Vzpomínám na své první plesy někdy v 90. 
letech. Tenkrát byla pro nás muzikanty plesová 
sezóna něčím, na co se každý těšil. Po mnoha 
měsících ježdění po tanečních zábavách na 
okrese a hraní pro „děcka“ jsme se museli hezky 
obléct, vlasy učesat a sepnout do culíku, oprášit 
evergreeny a dechovky a pobavit dospěláky, pro 
které byl ples rovněž svátkem. Pro nás na pódiu 
byly plesy výjimečné v tom, že na ně chodilo jiné 
publikum, všichni byli hezky oblečení, hrál se 
trochu jiný repertoár a k večeři byl místo párku 
řízek :-) Co jsem však oceňoval nejvíce, byla 
chuť hostů se skvěle pobavit, užít si tu „svoji“ 
zábavu po svém, ať už u baru s přáteli nebo na 
tanečním parketu. 
 Na tom se nic moc nezměnilo. Snad jen to, 
že většina těch, kteří mají tento druh zábavy 
rádi, si musí pečlivě vybrat. Vyrazit s partnerkou 
na ples dnes není levná záležitost a doba, kdy 
někteří v Blansku chodili na ples každý týden, 
je dávno pryč. Půjčit si šaty, zajít ke kadeřnici, 
zaplatit vstupné… Jste skoro na tisícovce, a to 
jste ještě nevytáhli paty z domu. Pokud nepijete 
vodu, každá návštěva baru vás vyjde na stovku, 
dvě… I víc :-) Vstupenky na ples v Blansku dnes 
jen těžko seženete pod 200 Kč. Když pořadatel 
zaplatí mnoho tisíc za sál, nezbytné poplatky za 
předprodej, OSA a podobné výdaje, ono se to 
nasčítá. Pak na ples přijde třeba 200 lidí a ze 
vstupného pořadateli zbyde pár desítek korun. 
Z toho musí zaplatit další režie a v neposlední 
řadě taky nějaký program. No jo, není to jed-
noduché… Aspoň že Blansko zrušilo naprosto 
nesmyslný poplatek ze vstupného, který se zde 
celá léta vybíral – za nic. Ale o tom jsem psát 
nechtěl. Kdyby pořadatelům nestálo za to dělat 
ples, upustili by od toho. To jen pro představu 
a malé vysvětlení toho, že za dvěstěkorunové 
vstupné nemůžete dnes čekat žádný oslňující 
program.
 Jak už jsem zmínil v úvodu, po asi patnácti 
letech jsem se letos ocitl na plese jako součást 
publika. Hned, jakmile jsem zjistil, že mám volný 
pátek, našel jsem si na internetu, že v ten den 
má zrovna v Blansku ples ZŠ Erbenova. Koupil 

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z
Byt 2+1 OV, 
BLANSKO, 

ul. Družstevní

cihla, vlastní kotelna, 
výborná poloha.

CP 54,40 m2. 
Cena 2.100.000,– Kč.

cihla, zděné jádro, 
prostorná lodžie,
2x sklepní kóje. 

CP 54 m2.
Cena 2.100.000,– Kč.

Byt 2+1 
BLANSKO

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

Jsme tu pro vás
G

G

Uvažujete 
o prodeji či koupi 
nemovitosti 
a nevíte si rady? 
Spojte se 
s realitními 
specialisty 
pro tuto oblast 
(12 let praxe).

Naši spokojení 
klienti nám píší:
https://www.
realityhynstova.
cz/reference
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Víte? Nevíte?S krajskými radními 
jednali o přemostění

Kostel se na měsíc 
uzavře kvůli malování

Freddieho sloupek
(Ne)veřejná 
tajemství

 Každý z nás má svoji veřejnou a soukromou tvář. 
Nevyhne se tomu nikdo. Ani ten „nejlepší člověk ve 
městě“, jestli znáte ten letitý fi lm s Vlastou Burianem.
Některá tajemství zůstanou skryta v hloubi domác-
nosti, některá vyplynou na povrch mimoděk a některá 
jsou tajemstvími jen pro toho jednoho člověka.
 Jeden čas jsem si „extravagantně“ barvil vlasy 
tu červeným, tu blonďatým melírem. Dokud jsme s 
hokejisty hráli playoff , celkem to „vycházelo“, ale co 
dělat mimo sezónu? Jak mám zakrýt svoje začínající 
šednoucí vlasy, když jsem přece tak mladý? Nako-
nec jsem před Bohem a přírodou ustoupil a šediny 
nechávám vesele kvést na mé, snad ještě opravdu 
mladé hlavě.
 Jsou tajemství, která by se skrývat neměla. To 
jsou taková, kde pod rouškou spokojené a milé do-
mácnosti a rodiny se může ukrývat teror. A teď tím 
slovem opravdu nepřeháním. Sice zprostředkovaně, 
ale byl jsem takového teroru svědkem. Rány na duši 
se pak zacelují docela těžce...
 Co mne ovšem docela zajímá je takové to spo-
lečenské „tabu“, které každý z nás tiše toleruje, 
nezajímá se o ně a přitom je tak naprosto zjevné, 
jako vše ostatní kolem nás.
 Jak je třeba možné, že ve stejné budově, kde má 
v Brně sídlo městská policie, měl ještě donedávna 
sídlo jistý „klub“, o jehož zaměření nemohlo být 
nejmenších pochyb?
 Jak je možné, že na Václavském náměstí, kde 
by se to večer mělo jen hemžit strážníky a policisty 
vám, úplně neznámému člověku, nabízí „výlet do 
snů“, tedy (drogy)?
 V novinách a na internetu se to jen hemží nabídka-
mi k „odreagování se“, inzerenti se už ani neobtěžují 
se skrývat za nějaké prázdné nebo dvousmyslné 
fráze.
 Kam to jako společnost dovedeme, pokud to bude 
takto pokračovat? Když označím, byť v dobré víře, 
někoho za cikána, pravděpodobně se v naší liberální 
a politicky korektní společnosti dočkám žaloby. Mohu 
být označen za rasistu, za xenofoba, za bůh-ví-co-
-foba, dle chuti daného soudruha. 
 A přitom prodej drog, prodej alkoholu mladistvým 
a prostituce jako by nikomu nevadily. Prostě se 
přimhouří oči a jede se dál.
 Trochu pokrytecké, zdá se mi...
 Je mi z toho všeho trochu smutno, ale i tak Vám, 
jak vždy, popřeji...
 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
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TOTÁLNÍ TOTÁLNÍ 

LIKVIDACE LIKVIDACE 
SKLADOVÝCH ZÁSOB

zimní a celoroční obuvi.

Slevy Slevy 20-80 %20-80 %
Platí do 2.3.2019 nebo vyprodání zásob.

 Projektová dokumentace přemostění řeky Svitavy a železniční tratě na Staré Blansko se již zpra-
covává. Podle blanenského starosty Jiřího Crhy by se mohlo začít stavět v roce 2021. 

Ing. Milan Dostál 
Realitní a znalecká kancelář

Rožmitálova 6(ČSOB) Blansko
tel. 606 734 838 www.cireal.cz

Prodej bytu OV 3+1
po rekonstrukci 

Blansko, ul. Absolonova

3 NP, 74,8 m + 2x lodžie 6,4 m 
lukrativní poloha

nadstandardní vybavení

NC....3.200.000,-Kč
 „Jednáme i se Správou železniční dopravní cesty, 
zda by se na investici fi nančně podílela, protože v 
letech 2021 až 2023 navíc čeká tuto páteřní trať na 
koridoru Břeclav-Děčín výluka a bude kvůli tomu 
zavedena náhradní autobusová doprava,“ zmínil 
Crha s tím, že celková investice na přemostění se 
odhaduje na 300 milionů korun včetně zamýšleného 
kruhového objezdu a má se na ní podílet město 
společně s Jihomoravským krajem. 
 Minulý týden se kvůli tomu sešel na blanenské 
radnici starosta Jiří Crha s náměstkyní jihomorav-
ského hejtmana Taťánou Malou a krajským radním 
pro zdravotnictví Milanem Vojtou. 
 Přemostění má vyřešit kritické situace u železnič-
ního přejezdu u zastávky Blansko-město. „Na Starém 
Blansku bydlí asi 2500 lidí, a když se na železničním 
přejezdu spustí závory, tak se okamžitě v dopravní 
špičce tvoří kolony,“ podotkl starosta s tím, že jde o 
strategickou stavbu pro život lidí v Blansku. 
 Ve staré městské části se navíc nachází průmys-
lová zóna, takže může kdykoliv nastat problém pro 
složky integrovaného záchranného systému, které 
třeba při vypuknutí požáru v některém z podniků 

musejí kvůli spuštěným závorám místo složitě objíž-
dět. „Náměstkyně hejtmana Taťána Malá přislíbila, 
že k problému svolá společné jednání se správou 
železniční cesty,“ sdělil tiskový mluvčí města Blanska 
Ondřej Požár. 
 Radní Milan Vojta se také zajímal o Nemocnici 
Blansko, které poslal Jihomoravský kraj loni dotaci 
4,5 milionu korun. Oba krajští radní si po jednání o 
přemostění prohlédli nová pracoviště v nemocnici 
– magnetickou rezonanci a zrekonstruované reha-
bilitační oddělení. 
 „Starosta Jiří Crha požádal radního Vojtu, zda by 
byl možný příspěvek kraje na stipendia pro studentky 
střední zdravotnické školy v Blansku. Ty jdou totiž 
často po maturitě pracovat mimo obor a blanenská 
nemocnice se pak potýká s nedostatkem kvalitních 
sester. Právě stabilizace zdravotnického personálu je 
přitom podle ředitelky nemocnice Vladimíry Danihel-
kové jednou z letošních priorit. Mzdy lékařů, sester 
a ošetřovatelek totiž v zařízení, které má spádovou 
oblast až 150 tisíc lidí, tvoří přes 60 procent provoz-
ních nákladů,“ uvedl Požár. 

-mha- 

 Od pondělí 11. března do čtvrtka 12. dubna se bude malovat interiér kostela sv. Martina na Starém 
Blansku. V těchto dnech bude proto kostel pro veřejnost uzavřen. Bohoslužby budou slouženy v 
sále Katolického domu. 

Půl roku po volbách, 
či pět…

 ….a nic se nezměnilo, všechno zůstalo při 
starém, pár drobných změn ve vedení města, 
pro nevšímavého člověka na první pohled nic 
důležitého, ale přeci…

 Je tomu cca 18 let, kdy byl do funkce ředitele 
Kulturního střediska města Blanska zvolen pan Ja-
roslav Jeřábek, člen té spávné strany, a tudíž “NÁŠ” 
člověk, schopen vést kulturu ke spokojenosti strany 
a především občanů. Ano, 18 let byl v čele městské 
instituce vytvářející a organizující kulturu a dělal to 
skvěle, vždyť mu byla udělena Cena města Blanska 
za kulturu, a tu přeci nedostane jen tak někdo?! Nebo 
snad ano???
 A nejednou po osmnácti letech jako blesk z čistého 
nebe – Odvolání ředitele KSMB, prý pro dlouhodobou 
nespokojenost. Městská rada se usnesla a má na 
to určitě právo. Naštěstí vedením KSMB je pověřen 
zástupce ředitel této instituce Pavel Langr, kandi-
dující nestraník za tu správnou stranu, a je naštěstí 
také zastupitel, takže KSMB se nemusí obávat. Z 
nejhoršího je venku…
 Dosti sarkasmu, tohle všechno je, byť v lehce 
nadnesené formě, dohledatelná pravda. 
 Ale… 
 Na začátku měsíce února jsem se dozvěděl ze 
socíální sítě, jak vlastně blanenská kultura žije a 
bude žít. Ještě že máme sdílení článků, tak se aspoň 
tento fakt mohu dozvědět jak od pana starosty, tak 
i pana místostarosty. Sdílení bylo od pánů prakticky 
v témže čase, příspěvky hned pod sebou, takže se 
vlastně navzájem, tak nějak lidově řečeno, plácli po 
zádech. Proč ne? Vždyť kultura v Bk je jim přímo 
podřízena. Skvěle!
 Snad už jen poslední mé zamyšlení: ve stejný 
čas odvolat ředitele pro nespokojenost a současně 
pochválit jím vedenou instituci za skvěle připravený 
kulturní rok mi připadá poněkud pokrytecké a smut-
né. Pan Jeřábek byl ve funkci léta, pokud se vám, 
pánové radní, dlouhodobě nelíbila kvalita jeho práce, 
měli jste jej odvolat daleko dříve. To byla vaše povin-
nost, takže ten, kdo svoji práci nezvládl, bylo právě 
vedení města. A smutné je, že vyhazov a pochvala 
přišly tak říkajíc ruku v ruce…
 Ať žije kultura vedená městem a hlavně tou správ-
nou městskou stranou – klidně malou.

-fr-

Vlasta Redl zahraje 
pro hospic

 V blanenském kině vystoupí 15. března v 19 hodin 
písničkář Vlasta Redl s doprovodnou kapelou. Vstu-
penka stojí 350 korun a je k dostání v předprodeji 
v Blansku v Okně dokořán na Komenského 19 a v 
Informační kanceláři Blanka. 
 V Boskovicích pak v Městském informačním stře-
disku. Výtěžek koncertu půjde na potřeby Mobilního 
hospice sv. Martina, který pomáhá lidem v posledním 
stádiu nemoci po celém okrese Blansko.

Vladěna Jarůšková

 Výmalba bude pro-
vedena v rámci pří-
prav na oslavy 880. 
výročí od postavení 
kostela. Toto výročí 
si Blanenští připome-
nou v roce 2020. „V 
rámci příprav tohoto 
jubilea bylo v souladu 
se stanovisky orgánů 
památkové péče roz-
hodnuto o památko-
vé obnově interiéru 
kostela, spočívající 
zejména ve vyspráv-
kách omítek a výmal-
bě,“ uvedl blanenský 
farář Jiří Kaňa. 
 Stavba kostela byla 
dokončena v roce 
1140. Jeho románský 
charakter dosvědčuje dodnes zejména plochý strop 
a kvádříkové zdivo v chrámové lodi. Věž, presbytář 
a kůr byly přistaveny až mnohem později, koncem 
18. století. Archeologicky byly v roce 2017 potvrzeny 

základy starší stavby a osídlení u severní zdi kostela. 
Tím se posouvají dosud známé poznatky o kostele 
pravděpodobně až k roku 1050.

-mha-

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz
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Na kávě s Ondřejem Požárem: 
Devětačtyřicetiletý Ondřej Požár z Olomučan uspěl v prosinci loňského roku ve výběrovém řízení 
na nově vytvořenou pozici tiskového mluvčího města Blanska a na začátku letošního února se 
vrhl do práce. Najdete jej v budově Městského úřadu na náměstí Svobody. 

Sponzor rubriky:

 Jaká byla vaše mediální kariéra? 
 V médiích dělám už zhruba sedmadvacet let. K 
novinám jsem se dostal díky tomu, že jsem pracoval 
jako korektor v tiskárně v Brně. Dostal jsem nabídku 
na práci v tehdejší Lidové demokracii. Tam jsem 
dělal asi dva roky jako technický redaktor – vedoucí 
vydání. To se ještě noviny dělaly tak, že jsem musel 
na papír nakreslit zrcadlo, rozvrhnout fotky, titulky. 
Měl jsem na starosti zhruba čtyři stránky. Zprávy z 
ČTK chodily ještě dálnopisem a fotky se vyvolávaly 
z fi lmu a skenovaly se. Ke konci jsem souběžně 
pracoval i jako redaktor, psal jsem články. 
 V srpnu 1994 jsem nastoupil do Blesku, kde 
jsem pracoval dvacet let jako zpravodaj. Dělal 
jsem reportéra pro krimi, politiku, komunální politi-
ku, obecná témata, ekonomiku i sport. Psal jsem, 
fotografoval a posledních pět let, jakmile se rozjely 
webové stránky, jsem pořizoval i videa. Pak se 
uvolnilo místo v brněnské redakci TV NOVA, kam 
jsem nastoupil v listopadu 2014. Čtyři roky jsem 
tam dělal reportéra pro jižní Moravu. 
 Před třemi lety jsem absolvoval vyšší odbornou 
školu – Akademii žurnalistiky v Praze. Toto tříleté 
studium mi dalo hodně. Poznal jsem tam spoustu 
lidí. Mezi přednášejícími byl například Martin 
Ondráček z Českého rozhlasu a Jana Postlerová 
(maminka Simony Postlerové, hlasová poradkyně 
a bývalá herečka). 

 Když se řekne Blesk, každému naskočí slovo 
bulvár…
 Blesk je bulvár, ale myslím si, že byla doba, kdy 
třeba Mladá fronta dnes byla větší bulvár než Blesk. 
Blesk je sice bulvár, ale jsou to noviny, které se za to 
nestydí a na nic si nehrají. Věnují se často sociálním 
tématům, která jsou postavena na příbězích lidí. 
Když máte dobrý příběh, který má vývoj, můžete z 
něj těžit týden, měsíc. Nejlépe, když je to váš vlastní 
sólokapr, který od vás ostatní opíšou. 

 Měl jste něco takového? 
 Měl jsem silný příběh dvou postižených holčiček z 
Břeclavska, které měly svalovou dystrofi i. Dál jsme 
se hodně věnovali kauze Kuřim (případ týrání dvou 
chlapců, pozn. red.) a dále případu místostarosty 
v Židenicích, kterého zastřelili a uřízli mu hlavu, 
a kauze vraždy brněnské spisovatelky Simony 
Monyové. 
 
 Dá se říct, která pracovní etapa vás nejvíce 
bavila? 
 Myslím, že všechny. V každém zaměstnání 
jsem se naučil něco. V Lidové demokracii jsem 
se naučil sázet noviny a psát články, v Blesku se 
přidalo to focení a zkušenost, že si člověk musí 
kolem článku obstarat všechno sám. Při práci v 
televizi pak bylo nutné najít každý den obvykle 
dvě zajímavá témata, protože plníte tři nebo čtyři 

zpravodajské relace (polední, odpolední a večerní, 
případně noční zprávy). V televizi platí zásada, že 
co si nenatočíte, to nemáte. Zaměstnání v televizi je 
podle mě nejnáročnější, protože je to strašný žrout 
času. Jezdíval jsem do práce v osm ráno a domů 
se vracel většinou kolem osmé hodiny večer. Plus 
každý druhý víkend. Myslím si, že práce v televizi 
je pro většinu novinářů vrchol v kariéře. Pak už 
je jen to, že vás posadí za moderátorský pult a 
moderujete nějaký pořad. 

 Tam jste nemířil? 
 Ty pozice byly obsazené, zaběhnuté, takové 
ambice jsem neměl. 

 Která osobnost z mediální branže je vaším 
vzorem?
 Obdivuji právě Martina Ondráčka, což je podle 
mého názoru špičkový šéfredaktor, který přinesl 
nové věci a postupy třeba právě do televizního 
zpravodajství. A líbí se mi i styl Martina Veselovské-
ho, který dělá zajímavé rozhovory se zajímavými 
lidmi.

 Co vás vedlo k tomu, ucházet se o funkci 
tiskového mluvčího města Blanska? 
 Jeden z hlavních důvodů, proč jsem se začal 
zajímat o práci v místě bydliště, byl ten čas. Chtěl 
jsem mít víc času na rodinu a koníčky. Takže když 
jsem viděl nabídku na pozici tiskového mluvčího, 
neváhal jsem a přihlásil se do výběrového řízení. 
Také jsem si chtěl vyzkoušet práci z té druhé strany, 
protože celý život jsem komunikoval s mluvčími. 
Teď naopak počítám s tím, že se budou na mě 
novináři obracet. 
 Blansko je okresní město, sice menší, ale myslím 
si, že na každé radnici okresního města by měl 
být mluvčí, který bude komunikovat s novináři. 
Domnívám se, že Blansko bylo jedno z posledních 
okresních měst jižní Moravy, kde mluvčí nebyl. 
Má jej například i Kyjov, který okresním městem 
ani není. Když jsem chtěl coby novinář nějaké 
informace, musel jsem komunikovat s někým z 
vedení Blanska, kdo měl zrovna čas. Nyní novináři 
budou vždy vědět, kdo s nimi bude jednat a kdo jim 
informace zprostředkuje. 

 Čím myslíte, že jste zaujal komisi ve výběro-
vém řízení? 
 Myslím, že komisi zaujaly moje představy, jak 
by měla vypadat náplň práce tiskového mluvčího 
a co všechno by se mělo komunikovat směrem k 
médiím i veřejnosti.

 Jaké máte plány na současné pozici tiskové-
ho mluvčího? 
 Více zviditelnit město. Přitáhnout větší pozornost 
novinářů, aby se Blansko dostalo více do médií 

nejen jako brána Moravského krasu, ale i jako 
město, kde se něco děje a že jsou tu šikovní lidé, 
což je škoda neprezentovat. 
 Mám na starosti Zpravodaj jako šéfredaktor i 
facebookové stránky města. Mým cílem je, aby 
alespoň jednou denně se něco na Facebooku ob-
jevilo – krátká zpráva, fotografi e z akce a podobně. 
Chtěl bych také nastavit komunikaci s novináři, aby 
se na vedení města mohli kdykoliv obrátit. Plánuji 
dělat tiskové konference nejen na radnici, ale také 
v terénu přímo na místě, kterého se informace 
týkají. Přivést novináře přímo na místo, aby si 
mohli pořídit fotografi e, protože novinařina není 
jen o písmenkách, ale i o obrázcích. Rozhlasová 
novinařina pak o zvucích. 
 Také bych chtěl více zpopularizovat blanenské 
základní školy a další příspěvkové organizace 
města, protože si myslím, že na místních školách 
se děje spousta zajímavých akcí a navštěvuje je 
spousta šikovných dětí, které vyhrávají olympiády 
a podobně. 

 Už máte nějaké ohlasy z řad veřejnosti? 
 Ozvalo se mi už pár lidí s pozitivními ohlasy na 
zřízení funkce tiskového mluvčího. 

 Počítáte s tím, že se na vás budou obracet i 
občané města? 
 Ano, mám na starosti rubriku na webových 
stránkách Otázky a odpovědi, což je důležitá forma 
komunikace s veřejností. Každý dotaz se předává 
k zodpovězení pověřenému úředníkovi, který se k 
tématu vyjádří.Na mě je pak zredigování a jazyková 
úprava odpovědi. Díky rubrice se vedení města 
může dozvědět, co lidi trápí. 

 Plánujete Blansko zviditelnit i za hranice 
okresu? 
 Toho bych chtěl dosáhnout díky celostátním mé-
diím, aby se Blansko více objevovalo v přehledech 
tisku atd. 

 Jak toho docílíte? 
 Lepší komunikací s novináři celostátních médií, 
více je zvát. Určitě to bude chvíli trvat, než se sem 
naučí jezdit. Všechno chce svůj čas. Je potřeba 
třeba alespoň jednou týdně vydat nějakou tiskovou 
zprávu, která zaujme. Dotazy novinářů už začínají 
chodit; přišel mi například dotaz i z ČTK či ze Zno-
jemského deníku. A pokud se Blansko objeví ve 

zprávách ČTK, je velká pravděpodobnost, že se 
objeví i v přehledech celostátního tisku. 

 Co si vedení města od zviditelnění Blanska 
slibuje? 
 Mohl by se tak podpořit turistický ruch. Myslím 
si, že Blansko a Moravský kras je destinace, která 
lidí láká, ale jenom přírodní krásy možná mnohdy 
nestačí. Proto to chce nějakou přidanou hodnotu, 
ukázat, že se tady i něco děje. A děje se – třeba 
festival Morava Park Fest, Vítání svatého Martina. 

 Není těch akcí pořád ještě málo? 
 Samozřejmě, mohlo by jich být víc. Už jsme to 
řešili, že by v Blansku mohlo vystupovat třeba více 
umělců, mohla by se pořádat autorská čtení. 

 Může to posunout nový ředitel Kulturního 
střediska? 
 Určitě to vedení města očekává. Pokud přijde 
někdo mladší s dobrými nápady, které se nebudou 
bát prosadit, může to fungovat. 

 Plánuje se nějaká modernizace webových 
stránek? 
 Nějaké úpravy se chystají. Pracujeme na tom. 

 Máte z něčeho v novém zaměstnání obavy? 
 Možná trochu z tlaku, který mohou novináři i ve-
řejnost vyvinout při nějaké krizové situaci. Počítám 
s tím, že se něco může občas vyskytnout, ale na 
druhou stranu Blansko je poměrně klidné město. 
Podle žebříčku bezpečnosti, kdy se města řadí od 
nejnebezpečnějších po klidnější, jsme v seznamu 
čítajícím něco přes sedmdesát měst zhruba na 
šedesáté pozici. 

 Co myslíte, že bude nejtěžší?
 Možná najít zajímavá témata, i když už po třech 
týdnech, co jsem ve funkci, si myslím, že témata 
se objeví. Pak naučit vedení města a úředníky 
komunikovat s veřejností přes mluvčího. Aby se 
vyjadřovali k tomu, co obyvatele města pálí. A aby 
si novináři zvykli, že pokud se chtějí na něco zeptat, 
je tu člověk, který s nimi bude komunikovat a v 
přiměřené době jim dokáže odpovědět. 

 Kde se vidíte za deset let? 
 To si v tuhle chvíli netroufám odhadnout.

Marie Hasoňová

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Vedení Blanska popřálo 
jubilantovi Petlachovi 

 Vedení blanenské radnice popřálo k nedávným 90. narozeninám projektantovi vodních elektráren 
Antonínu Petlachovi. Starosta Jiří Crha při této příležitosti v obřadní síni blanenskému rodákovi, který 
je mj. tvůrcem známé přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách, sdělil, že ho spolu s 
místostarosty Františkem Hasoněm a Ivo Polákem navrhne na květnovou Cenu města za celoživotní dílo 
v technické oblasti.

 „Je to vůbec poprvé, co bude cena města Blanska za 
techniku udělena, nicméně Antonín Petlach si ji určitě 
zaslouží. Na tom jsme se jednoznačně při nominacích 
shodli,“ uvedl starosta Jiří Crha s tím, že bude oceněn 
ještě jeden kandidát.
 Projektant vodních elektráren Antonín Petlach oslavil 
90. narozeniny v lednu. Je autorem největší přečerpá-
vací vodní elektrárny ve střední Evropě – vodního díla 
Dlouhé stráně. Projekt se podle Petlacha rodil dlouhé 
roky. „Úvodní návrh jsme přepracovali v květnu 1985 a 
v této koncepci se stavba realizovala a byla dokončena 
koncem roku 1996,“ vzpomíná skromný čilý jubilant, 
který i ve svém požehnaném věku řídí osobní auto, 
aniž by k tomu potřeboval brýle. Na Dlouhé stráně ho 
zvou při kulatých výročích a loni se tam byl také autem 
podívat.
 K projektování vodních elektráren se dostal poté, 
co vystudoval průmyslovku a po roční praxi v ČKD 
Blansko absolvoval Vysoké učení technické (VUT) v 

Brně. Někdejší sokol, plavec a houslista 
Antonín Petlach si nejvíc cení toho, že mu 
byly svěřeny projekty největších přečerpá-
vacích vodních elektráren Markersbach 
a Dlouhé stráně. Zakázku v německém 
Markersbachu – vzdáleném jen asi 10 
kilometrů od Božího daru – přitom tehdy 
ČKD Blansko „vyfouklo“ renomovaným 
zahraničním fi rmám z Japonska, Švédska 
i Švýcarska. 
    Za tohle dílo dostal dokonce od Němců 
státní vyznamenání, které mu však tehdy 
českoslovenští komunističtí funkcionáři 
nikdy nepředali. „S kolegou Fajtem z vý-
zkumného ústavu jsme tenkrát vymysleli 
zlepšovák na oběžné kolečko, kterému 
říkám zmršenina. Díky němu dokáže 
turbína pracovat i reverzně jako čerpadlo, 
takže se lopatky otáčí na jednu nebo na 

druhou stranu. I díky tomu ČKD zakázku dostalo,“ uvedl 
Antonín Petlach.
 Dělal projekty pro Ameriku, Maďarsko, Maroko, 
Finsko nebo Brazílii. Za hranice tehdejšího Českoslo-
venska jezdil také radit, takže například v roce 1961 
se dostal do africké Ghany. Tam s dalšími kolegy 
zkoumal půl roku řeky a pralesy a navrhoval na nich 
vhodné umístění vodních elektráren. „Když jsem byl 
v Africe, tak jsem si tam z pěti metrů vyfotil britskou 
královnu Alžbětu II. A ghanský prezident nás tehdy před 
ukončením mise pozval k sobě do své rezidence na 
oběd. Šel tam s námi i čs. velvyslanec, který si tehdy 
posteskl, že se k prezidentovi dostal až díky nám,“ říká 
projektant.
 Inženýr Petlach se narodil v roce 1929 v Blansku, 
kde žije celý život. Má syna, dvě vnučky a dvě pravnou-
čata. „V životě jsem měl vždycky štěstí a nad sebou 
anděla strážného," dodává jubilant.

Ondřej Požár
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Zastavte se klidně i jen pro radu...
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Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Tvořili v temné komoře

Rockový ples: Vilém Čok & BYPASS, 
krasojízda i blanenské kapely

 Neformální ples s titulem „Rockový“ má na Blanensku již dlouhou tradici, konkrétně jde již o 13. 
ročník. Rockový ples je událostí, kterou si každoročně nenechá ujít několik stovek příznivců rockové 
hudby, dobré zábavy, jídla, pití, tomboly a všech ostatních věcí, které k dobrému plesu patří. Letos 
se ples uskuteční 9. března v rájecké sokolovně. Co všechno nám naservírují pořadatelé a na co se 
můžeme těšit?

 Hlavní hvěz-
dou večera se 
letos stane VI-
LÉM ČOK se 
skupinou BY-
PASS. Vilém 
Čok je stálicí 
české rockové 
scény už mno-
ho let. Jeho 
kreativní show 
nezná hranic 
a na rok 2019 
si připravil ori-
ginální šňůru 
nazvanou 2+1 
TOUR. Spočí-
vá v tom, že 
po každých 
dvou známých 
písních (např. 
Ó hory, Václa-
vák, Rohypnol-
ky, Nám živým 
atd...) bude následovat zcela unikátní a slavný song, 
který Vilém ve své kariéře nahrál pro jiné projekty. Ať 
to jsou legendární Kačeři z Kačerova, píseň Karla 
Kryla, Katapultu a dalších. Věřte, že se budete bavit, 
protože Vilém je toho zárukou. Koncert s kapelou 
BYPASS bude našlapaný energií, pódiovou show a 
výbornou muzikou.
 Ples zahájí oblíbená a známá kapela HD Acous-
tic, kterou Blanenští znají například ze Svatomar-
tinského koštu, kterého je už několik let součástí. 
V loňském roce se například objevila na akci 
KAŠTÁNEK FEST nebo jako součást Letního DUKLA 
festivalu. Jejich koncert sem přilákal na tři stovky 
posluchačů. Čtyřčlenná skupina ve složení Miloš 
Pernica, Martin Štěpánek, Martin Müller a Dominik 
Pernica hraje české bigbítové legendy v akustické 
podobě (Blue Eff ect, V. Mišík, P. Novák, Helmutova 
stříkačka, Arakain, J. Schelinger, Olympic a další). 
Tato kapela zní velmi netradičně a pro první dvě 
hodiny plesu bude jistě výborným rozjezdovým 
prvkem pro tancechtivé publikum i pro hlavního 
hosta.
 Dohrávku zajistí kapela HD Elektrik. Podobenství 
názvu s předchozí skupinou není náhodné. Muzikanti 

HD Acoustic jen rozšíří své řady o Martina Štěpánka 
mladšího a předvedou obecenstvu show složenou z 
písní jak českých, tak i slovenských i zahraničních. 
Těšit se můžete na rockové pecky od skupin Škwor, 
Horkýže Slíže, Team, Kabát, Queen, Tublatanka, 
Geen Day a dalších. Tentokrát kapela své nástroje 
zapojí do elektřiny a nikoho z přítomných nenechá 
v klidu sedět.
 Jelikož do Rájce chodí také spousta Blanenských, 
jistě řeší, jakým způsobem se dostanou na ples a z 
plesu. Partner akce TAXI FLORENTI slibuje kaž-
dému, kdo pojede do Rájce nebo zpět do Blanska 
desetiprocentní slevu. Pokud pojedete ve čtyřech, 
cena za dopravu vás vyjde na pár desítek korun. 
Stačí zavolat na tel. 777237723 a říct, že míříte do 
Rájce na ples.
 Co na sebe?? Tak jako každý rok. Džíny se příliš 
nehodí. Nebudete se cítit špatně v obleku či plesové 
róbě, ale neuděláte chybu ani v případě, že necháte 
motýlka doma a vyrazíte pouze v košili. Saka si 
pánové na Rockovém plese stejně odkládají ještě 
před 21. hodinou. Atmosféra je uvolněná, po desáté 
hodině bouřlivá.
 Rockový ples v Rájci – Jestřebí je letos naplá-

nován na 9. března. Kromě 
programu je pro všechny 
zúčastněné připravena 
opravdu bohatá tombola, 
široký výběr alkoholu i ná-
pojů lihuprostých a v kuchyni 
výběr hned z několika druhů 
teplých jídel. Vstupné je 290 
Kč, předprodej zajišťuje rá-
jecké informační centrum, 
můžete sem zavolat na tel. 
516432191 a přeptat se, zda 
jsou ještě volné vstupenky. O 
tento ples bývá každoročně 
veliký zájem, proto s náku-
pem neotálejte a nenechá-
vejte jej na poslední chvíli. 
Nenechte si ujít největší 
pařbu plesové sezóny!

-mumma-

 Temná komora, fotopapír, přírodniny, vývojka na vyvolání fotografi í. To vše čekalo v neděli 17. 
února na návštěvníky blanenské galerie, kteří mohli vyrábět fotogramy v tvořivé dílně, jež se vázala 
k právě probíhající výstavě Pavla Hayeka.  
 „Inspirovali jsme se jeho 
obrazy a materiálem, které 
při tvorbě používá,“ vysvět-
lila lektorka dílny Lenka 
Burešová. Jsou to hlavně 
přírodniny (šišky, větvičky, 
bobule, zrnka rýže a po-
dobně) a textil. 
 Lektorka předem musela 
připravit fotocitlivý papír. 
Na obyčejný papír nanes-
la fotocitlivou emulzi, kte-
rá šest hodin zasychala. 
Oproti klasickému fotopa-
píru, který je touto emulzí 
napuštěn rovnoměrně, ji 
nanesla nepravidelně, aby 
byl podpořen efekt náhody. 
Nikdo tak předem nevěděl, 
jak přesně se obrázek vy-
barví. 
 Každý účastník dílny dostal k dispozici tento 
papír, na něj nakladl přírodniny či krajky. Následně 
se kompozice na pár vteřin osvítila světlem, papír 
se vložil do vývojky, poté do přerušovací lázně a 
nakonec do ustalovače – jako když se dělá foto-
grafi e. Na obrázcích vznikaly zajímavé a originální 
černobílé stínohry. 
 „Cílem našich dílen je vždy co nejjednodušeji se 

přiblížit k tvorbě autora a k tomu, jak mohl o dané 
výtvarné technice přemýšlet,“ říká Burešová s tím, 
že fotografi ckou emulzi zkouší i na další porézní 
materiály, jako je textil nebo kameny. Podle ní 
se tento typ tvorby se pravděpodobně objeví i při 
tradiční Letní výtvarné dílně, která se v galerii koná 
vždy v červenci.

-mha-
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Knižní bleší trh

Po roce opět zazpívají dětem

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

 

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

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!!!

n
nn

,,

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.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

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

 V sobotu 9. března se v Městské knihovně Blansko uskuteční knižní bleší trh, který umožní lidem 
prodat přebytečné knihy a těm druhým naopak možná sehnat kousky, po nichž již delší dobu prahli. 

 Knihy, ale třeba i časopisy, gramo-
fonové desky, cédéčka bude možné 
zakoupit (případně vyměnit) od 14 
do 17 hodin v kulturní místnosti ve 
čtvrtém patře knihovny. Pro děti 
bude připraven dětský koutek a 
zároveň bude otevřeno dětské od-
dělení. 
 Pokud máte zájem prodat svoje 
po léta střádané knihy nebo dědic-
tví po babičce, rezervujte si stolek 
na e-mailu mollova@mk.blansko.
cz nebo přímo v knihovně na od-
dělení pro dospělé. Vy ostatní, kdo 
prahnete po čtivu, přijďte v sobotu 
odpoledne do knihovny a jistě si 
nějaký kousek za příznivou cenu 
vyberete. 

-mha- 

 Spolek Rastislav Blansko si na neděli 3. března 
připravil tradiční představení, určené zejména dětem, 
jimž chce přijatelnou formou přiblížit vážnou hudbu. 
V 15 hodin v Dělnickém domě vystoupí s kompo-
novaným pořadem se zpěvem i příběhem Legenda 
o Rastislavu, aneb Jak víla Eliška potkala doktora 
Jindru. Zazpívají a zahrají členové sboru Rastislav, 

na klavír je doprovodí Šárka Seďová a dirigentské 
taktovky se ujme Dominik Pernica. Zazní například 
skladby Bohuslava Martinů – Otvírání studánek, 
Antonína Dvořáka – Napadly písně, Bedřicha Sme-
tany – Proč bychom se netěšili a další. Vstupné bude 
dobrovolné. 

-mha-



22. února 20196

SAGITTARI

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

Za sněženkou do Krasu

Setkání s kronikou

 To je název tradičního turistického pochodu, který byl velice oblíbený mezi širokou veřejností na 
Blanensku po dlouhá desetiletí. Počátky jeho vzniku spadají do 70 let minulého století a bez nadsázky 
lze říci, že jeho trasami prošly tisíce turistů.

 Po ukončení činnosti turistického 
odboru v Blansku, který pochod 
zaštitoval po více jak 40 roků, 
nastala v historii pochodu pře-
tržka. O jeho vzkříšení se v roce 
2017 postarala skupina kamarádů, 
bývalých turistů. Pod hlavičkou 
ASK Blansko a za podpory part-
nerů VZP, pobočka Blansko, fi rmy 
Z-Model Blansko a Klubu českých 
turistů. A tak se i v roce 2019 
mohou všichni pochoduchtiví za 
sněženkou opět vydat. 
 Letošní termín pochodu je so-
bota 30. 3. Místem startu je herna 
stolního tenisu na Podlesí, zájemci 
se mohou vydat do Moravského 
Krasu po trasách 10, 25 a 35 kilo-
metrů od 7,00 hodin. Všechny trasy 
vedou tradičními a známými místy, mají společnou 
zastávku na výletišti na Obůrce, kde je možnost 
opékání párků. Vyhlášeni budou nejmladší a nejstarší 
účastníci pochodu a také nejvzdálenější účastník. 
Všechny trasy vedou územím chráněné krajinné 

oblasti Moravský Kras, je tedy nutné dodržovat 
pravidla zde daná. 
 Srdečně zveme všechny zájemce a těšíme se 
poslední březnovou sobotu na viděnou,

za pořadatele Michal Souček

1979
Energetická krize 
 V lednu a únoru došlo na celém světě násled-
kem tuhých mrazů a sněhových kalamit ke zhor-
šené energetické situaci. Tak tomu bylo i v našem 
státě. Zhoršená palivoenergetická situace se 
projevila negativně i v Blansku. Musel být snížen 
odběr elektrické energie o 35 %, plynu o 40 %, tj. 
na hranici bezpečnostního minima. Ke zlepšení 
došlo teprve koncem února, kdy bylo obnoveno 
plynulé zásobování elektráren uhlím. 
 Ke snížení spotřeby elektřiny vedla některá 
opatření: byl posunut začátek pracovní doby a 
zaveden letní čas. Potíže byly způsobeny také 
nestejnoměrným odběrem proudu, pokles nočního 
odběru, nepředáváním strojů v továrnách směna-
mi za chodu. Mnohé moderní, vysoce produktivní, 
za devizy nakoupené stroje pracovaly pouze na 
jednu směnu a to ještě ne celých osm hodin. 
 K odstranění této situace a tím vzniklých po-
tíží byl uspořádán 10. října aktiv zodpovědných 
vedoucích podniků i organizací, který projednal 
všechna opatření, aby došlo k nápravě. 

1989
Počasí: Únor 
 První únorové dny byly věrným obrazem počasí 
lednového, nemrzlo už ani v noci. Přes den vystu-
povaly teploty za jasné oblohy už na 10°C. Dne 
5. února bylo dokonce 12°C. Potom následovaly 
mlhavé dny, které způsobily inverzi, kdy bylo v 
nížinách kolem nuly, na horách a ve vyšších 
polohách nad inverzními údolími vládlo sluneční 
počasí s teplotami vysoko nad nulou. Toto počasí 
vydrželo až do konce měsíce. Bylo sucho, sníh 
nenapadl. 

Kultura  
 V roce 1989 pracovaly ve městě Blansku tyto 

kulturní instituce: Kulturní středisko města Blan-
ska, Závodní kluby revolučního odborového hnutí 
podniků ČKD a Metra, Okresní klub mládeže, 
Lidová škola umění, Okresní knihovna a Okresní 
muzeum. Kulturní činností se navíc při své spe-
cifi cké činnosti zabývaly sportovní kluby, školy a 
další organizace Národní fronty. 
 Za vyjmenování stojí největší soubory, mezi něž 
patří pěvecký sbor Rastislav, soubory písní a tanů 
Drahan a dětský soubor Drahánek, taneční studio 
M, divadelní soubor ZK Metra, dechové orchestry 
podniků ČKD a Metra a městská dechovka. Oblast 
vážné hudby reprezentoval Komorní orchestr 
města Blanska. Z hudební oblasti to dále byly 
orchestry Swingband, Studioklub, country kapela 
Pastevci, hudební skupiny Surf, Nonus, Metro-
nom a skupina Mlha. Své zájmy mohli občané 
rozvíjet ve dvou fotokroužcích, fi lmovém a video 
kroužku. Specifické zájmy byly provozovány 
kroužky speleologickými, fi latelistickými, fi lume-
nistickými, chovateli exotického ptactva, krouž-
kem esperanta, klubem přátel umění a dalšími 
skupinami. 

Ples bez alkoholu
 V plesové sezóně proběhl mimo běžných ple-
sových zábav „Ples bez alkoholu“, který pořádala 
Střední ekonomická škola v Dělnickém domě. 
 „Blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pobavit 
se s námi bez alkoholu“ – tak zněl poutač, který 
vítal návštěvníky již v předsálí. Nápojový lístek 
obsahoval pouze nealkoholické nápoje, v akci byly 
zapojeny čtyři mixery zapůjčené z domácností, 
které připravovaly pestrou škálu mléčných koktej-
lů. Studenti se po plese vyjádřili, že jim bylo dobře 
i bez alkoholu a že vydrželi i rodiče, kteří jim šli 
příkladem. Uklízečky v klubu při pondělním úklidu 
odnášely z pod stolů plné tašky prázdných lahví 
od vína a tvrdého alkoholu, který si návštěvníci 
donesli z domova. 

Připraveno ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Blansko

 Připravili jsme si pro vás pravidelnou měsíční rubriku Setkání s kronikou. Připomeneme vám 
zajímavosti, které stojí za zmínku a události možná již dávno zapomenuté, o nichž byste se 
dozvěděli pouze od svých pradědečků či prababiček. Pokud byste však měli zájem do kronik 
nahlédnout osobně, můžete navštívit oddělení pro dospělé v Městské knihovně Blansko. 

Další číslo Monitoru vychází 8. března 2019Další číslo Monitoru vychází 8. března 2019
Chcete inzerovat?  Tel. 606728334Chcete inzerovat?  Tel. 606728334
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Opel Combo 1.6 CDTI 74 kW, rok 2012. ČR, 2. 
majitel. Najeto 136 tkm. Koupeno v ČR, 2. majitel, 
kompletní doklady, pravidelný servis, rozvody ve 
120 tkm. Manuální klimatizace, všechna okna el. 
ovládaná, tažné, 4x airbag, ABS. K autu sada letních 
pneu. Cena 145 tis. Kč. Tel. 777298952.
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bez-
pečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* Peugeot 406 2.0 HDI Kombi, 66 kW, r.v. 1999, 
najeto 330000 km, spolehlivý, bez investic, ABS, 
klima, posilovač řízení, STK 01/2020, cena 19.900 
Kč. Tel. 606311560.
* Horské kolo Merida Matts TFS 800 Disc 20" stříbrná 
barva výbava šimano, kotoučové brzdy, odpružená 
vidlice s možností deaktivace. Tel. 728539471.
* 1+1 OV, s vlastním topením, Zborovce. Tel.  
723846747.

      PRODEJ    

* Nabízím zdarma starší válendu a křeslo (v Blan-
sku), tel. 727891954.
* 56 let, 165/65, delší dobu sám, sportovní typ, hledá 
partnerku k vážnému seznámení do 50 let, i mladší 
(baculku), nejlépe z Bk. Tel. 736748367.
* 59letá hledá přítele k seznámení. Auto výhodou. 
Tel. 773076239.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
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.
Benefi ční koncert: Vlasta Redl – 15. 3. 2019 od 
19:00 h, Kino Blansko. Cena 350 Kč. Vstupenka 
není místenkou.
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.
Michal z Kouzelné školky – 27. 4. 2019 od 10:00 h, 
Kino Blansko. Cena 195 Kč/děti od 3 let vč. a dospělí. 
Dítě do 2,99 let v doprovodu min. dvou platících osob 
zdarma bez nároku na sedadlo. 
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

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

Tel. 602786025. 

Začátek atletického 
roku ve znamení hal

 Jako každý rok i letošní začátek nového roku patřil atletickým halám kde se atletům a z blanenského 
klubu ASK Blansko nad očekávání dařilo. 

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"

Masarykova 9, 678 01 Blansko o | | www.buse.cz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU

ŘŘídící informační systém 
KKamerový systém 
AAutomatické počítání 
ccestujících 
DDispečerský systém 
KKomunikační jednotky 

 Vše začalo v lednu přebory Moravské Slávie kde 
se kromě mladšího žactva zúčastnili i naši nejmenší 
z přípravek a vedli si nad míru úspěšně. Když ve 
starších přípravkách Eliška Zamazalová vyhrála 
600 m a Denis Ellinger na téže trati doběhl pro 
třetí místo v mladších žácích. Jeho bratr Šimon na 
600 m obsadil třetí místo a neztratila se ani Zuzka 
Jandáková, která si vytvořila nové osobní výkony. 
V nejmladší přípravce nás úspěšně reprezentovala 
Daniela Bezdíčková, když získala tři medaile a to 
stříbro z dálky, zlato z 60 m a 400 m. Pozadu ne-
zůstaly ani Veronika Brázdová, které unikl bronz z 
dálky jen na pokusy a Róza Hejlková. Obě holky si 
opět vytvořily v ostatních disciplínách nové osobáky. 
Na posledních závodech v Ostravě Kids Athletics 
Poruba 2019 získal Radek Malits třetí místo v hodu 
míčem, zde se dařilo i ostatním a to především na 
tratích 600 m. 
 Naši starší atleti měli o trošku náročnější program, 
když se zúčastnili otevřených přeborů Moravsko-
slezského kraje, mistrovství Jihomoravského kraje, 
mistrovství Moravy a Slezska, mistrovství České 
republiky ve vícebojích, Kids Athletics Poruba 2019 a 
dvou mítinků ve skoku vysokém. Zde jen upozorníme 
na ty největší úspěchy. Ke stálicím ve sbírání medailí 
z vrcholných podniků patří Veronika Jakusidisová, 
která i přes přestup o kategorii výš a to starší žákyně 
opět potvrzuje že bude patřit k nejlepším. Veronika 
brala krásné třetí místo z mistrovství MMaS ve více-

bojích a deváté místo z MR ČR ve stejné disciplíně. 
Z MMaS jednotlivců brala 3. místo ze 150 m a 300 
m. V mladších žákyním nám dělá obrovskou radost 
Dominika Bezdíčková, která se stala přebornicí 
Jihomoravského kraje ve výšce, na 60 m a 150 m. 
Na MMaS brala zlato z 300 m, stříbro ze 150 m a 
bronz na 60 m. Největší radost nám však udělala na 
posledních závodech v Ostravě kde si vytvořila nový 
osobní výkon na 800 m a to časem 2.22.50. Další 
naší nadějí je žákyně Natálie Poláčková která získala 
z přeboru Jihomoravského kraje třetí místo ve skoku 
do dálky a neustále se v této disciplíně zlepšuje. Na 
MMaS nás ještě potěšila štafeta mladších žákyň u 
které jsme po odchodu dvou dívek do starších žákyň 
trošku pochybovali jak to děvčatům bude běhat, ale 
čtvrté místo je obrovským příslibem pro letní sezónu. 
Na závěr všem zúčastněným patří obrovské díky 
za předvedené výkony a reprezentaci nejen oddílu 
atletiky ASK Blansko, ale i města a hlavně za to že 
potvrzují, že blanenská atletika patří ke špičce ne-
jen v kraji, ale i v České republice. V letošním roce 
budete vídat naše atlety nejen na okresních tratích, 
ale po dlouhé době budou postavena družstva pří-
pravek, mladších žáků a žákyň, dorostenek a žen. 
Ze závodů na našem stadionu se můžete těšit na 
tradiční Memoriál Věry Bušové Gilkové, základní 
kola přeborů přípravek a mladších žáků a žákyň a 
Krajské fi nále družstev mladších žáků a žákyň.
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22. února 20198

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


