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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

O golfu v Blansku
 Jak se již stalo zvykem, byl tento nápad na 
sociálních sítích rozebrán do poslední mole-
kuly a mnozí diskutující dali najevo svůj velký 
nesouhlas, aniž by se dozvěděli cokoli bližšího. 
Myslím, že největší podíl na tom měl fakt, že 
příspěvky našich zastupitelů se po pár nega-
tivních komentářích ze sociálních sítí vypařily 
jako pára nad hrncem, a to beze stopy nějakého 
bližšího vysvětlení. Přišlo mi to jako velká škoda, 
protože právě kvůli nedostatku informací vzniklo 
v minulosti nejvíce nepříjemností. Vzpomenout 
můžeme například na nešťastnou záležitost 
ohledně zástavby nám. Republiky…
 Jenže mně to nedalo spát, a jelikož z indicií 
vyplynulo, že inspiraci byli političtí zástupci 
Blanska nabrat v Brně, bylo jasné, že za smělým 
nápadem adventure golfu v Blansku stojí podni-
katel a vizionář Vlastimil Chládek. Jeho jméno je 
na Blanensku spojeno hned s několika projekty. 
Nejdřív to byla squashová hala, kterou o pár roků 
později převzala společnost ČAD Blansko, dále 
potom rozsáhlá rekonstrukce Zámecké sýpky 
a vybudování Bowlingu Blansko, který patřil v 
době svého otevření k nejhezčím bowlingovým 
areálům v republice. Z aktivit pana Chládka mimo 
naše město je třeba zmínit unikátní projekt Bow-
ling Brno, který překypuje invencí a kreativitou a 
patří k těm opravdu nejkrásnějším, jaké jsem kdy 
viděl. 
 Vzal jsem tedy telefon a panu Chládkovi jsem 
zavolal. „Loni jsme v areálu Bowlingu Brno do-
končili osmnáctijamkové hřiště adventure golfu, 
jehož stavbu navrhnul mistr světa v této hře. 
Rád bych propojil Zámeckou sýpku s Bowlingem 
Blansko a v přilehlém parku vybudoval podobně 
krásné hřiště. I tohle hřiště by projektoval archi-
tekt, který je zároveň mistrem světa v adventure 
golfu. Proto jsem k nám do Brna pozval zástupce 
města, aby si hru vyzkoušeli a zvážili, zda by se 
jim něco takového v Blansku líbilo. Následně 
jsem si představoval samozřejmě diskusi s ob-
čany města. Nechci stavět něco proti jejich vůli,“ 
vysvětlil Vlastimil Chládek.
 Je patrné, že celá věc je v úplném zárodku a 
není jisté vůbec nic. Nabízí se otázka, zda by v 
případě realizace adventure golfu byla zachována 
i možnost hry KUBB, která si u Zámecké sýpky 

našla v posledních letech mnoho příznivců. I na 
to jsem se zeptal. „Mým záměrem určitě není 
rušit něco, co funguje. Podmínkou v zadání pro 
architekta by tudíž bylo zachování prostor pro hru 
kubb, případně ji v plánech zahrnout do areálu 
adventure golfu,“ zdůraznil Vlastimil Chládek.
 V diskusích na Facebooku jsem zaregistroval 
množství připomínek, že by město raději mělo 
opravit areál minigolfu na přehradě. Zde nezbývá 
než souhlasit, že minigolf je v zoufalém stavu. 
Ti, kteří si sem šli v minulých letech zahrát, musí 
vědět, že by si zasloužil výraznou rekonstrukci. 
Jenže adventure golf je něco jiného. Princip hry 
je podobný, ale s minigolfem má společné pouze 
to, že se hraje s holí a míčkem. Já sám mám rád 
obojí, ale adventure golf se mi líbí mnohem víc. 
Je zábavnější, lépe splyne s okolím a je velmi 
populární ve světě a v poslední době i u nás. 
Místo mezi bowlingem a Zámeckou sýpkou se 
mi nejeví jako špatné, možná bychom našli ve 
městě lepší místo, ale tohle propojení se zde 
přímo nabízí, tak proč ho nevyužít?
 Někdo argumentuje tím, že v Blansku máme 
málo zeleně a výstavbou adventure golfu u 
Zámecké sýpky zelené plochy ještě více ubyde. 
Dovolím si nesouhlasit. Součástí adventure golfu 
je samozřejmě i přirozená zeleň. Mimo hru kubb 
v těchto místech nevídám žádné výrazné davy 
lidí. Zámecký park je hned vedle, další parky jsou 
v centru města. Dokonce i na místě skleníků, 
kde by mělo dojít k výstavbě obchodního centra, 
dostal developer podmínku, že zde vybuduje 
zelenou plochu. A to nemluvím o tom, že Blansko 
je ze všech stran obklopeno lesy. Příležitostí k 
procházce v zeleni je tu dle mého dost a já sám 
je spokojeně využívám.
 Mně osobně se myšlenka adventure golfu 
v Blansku moc líbí. Slibuji si od něj jak větší 
sportovně-relaxační nabídku pro Blanenské, tak 
i zatraktivnění města pro turisty, které by sem 
adventure golf v teplejších měsících určitě při-
vedl. To, zda nakonec k realizaci dojde, je zatím 
ve hvězdách a bylo by předčasné tento nápad v 
samém zárodku odsoudit. Doufejme, že budeme 
včas informováni a dostaneme příležitost se s 
projektem blíže seznámit.

Martin Müller

Rádi vám pomůžeme při prodeji 
nebo pronájmu nemovitostí.

• oceníme dům, byt, garáž, zahradu či pozemek

• vypracujeme posudky pro dědické řízení i PENB

• poradíme vám v oblasti právních služeb a daní

Splňujeme podmínky nového realitního zákona 

č. 39/2020 Sb. platného od 3. 3. 2020

Minulý týden jsem zahlédl na Facebooku fotky některých našich zastupitelů s 
golfovou holí v ruce s komentářem, že Blansko bylo nabrat inspiraci v Brně. Tak 
trochu tajuplná informace se nakonec dočkala vysvětlení – na louce mezi Zámeckou 
sýpkou a bowlingem chce někdo vybudovat hřiště pro adventure golf – zábavnou 
hru, která je oblíbená po celém světě.
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Vedení města hledá projektanta 
na přestavbu hasičky

Přibudou termíny bruslení 
pro veřejnost 

Víte? Nevíte?

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

SEZÓNA VÝŠLAPŮ SEZÓNA VÝŠLAPŮ 
a procházek začíná  a procházek začíná   

Nový model 
turistické obuvi 

ATTIBA 162 

Materiál kůže: CRAZY HORSE  |  Membrána: ATTIBATEX

Podešev: VIBRAM GR  |  vel. 39 – 46

Velký výběr sportovní a turistické obuvi.

 Město Blansko se na základě hlasování veřejnosti přes aplikaci Mobilní rozhlas rozhodlo rozšířit 
hodiny bruslení pro veřejnost na blanenském zimním stadionu. Doposud měli lidé možnost kluziště 
navštívit pouze jednu hodinu v sobotu a jednu hodinu v neděli. 

 Nyní přibyla jedna hodina dopoledne v průběhu 
pracovního týdne, konkrétně ve čtvrtek od desíti 
hodin, a jedna hodina večerního bruslení v první a 
poslední březnovou sobotu večer. Oba termíny měly 
v anketě vysoké preference. „Po technologické od-
stávce přibude bruslení pro veřejnost také ve všední 
dny odpoledne,“ uvedla tisková mluvčí města Pavla 
Komárková. 
 „Vnímáme, že lidé mají zájem využívat zimní 
stadion zejména ve všední dny po práci. Vše zřejmě 
souviselo i s letošní mírnou zimou, která nenabízela 
mnoho možností aktivně se věnovat zimním sportům. 
Museli jsme respektovat dlouhodobé pronájmy, které 
byly pro tuto sezónu nasmlouvané, možnosti byly 
omezené. Po technologické odstávce se ale nabídka 
veřejného bruslení rozšíří,“ slibuje starosta Blanska 
Jiří Crha. 
 Čtvrteční dopolední bruslení bude vhodné zejmé-
na pro malé děti, které se s tímto sportem teprve 
seznamují. Sobotní noční bruslení od 21.30 do 

22.30 bude bráno jako zkušební. „Uvidíme, jaký 
bude o bruslení zájem, podle toho případně nabíd-
ku v budoucnosti ještě rozšíříme,“ zmiňuje Zdeněk 
Grünwald, jednatel společnosti Služby Blansko, která 
zimní stadion provozuje. 
 K dalšímu rozšíření bude moci dojít po techno-
logické odstávce ledu, která je naplánována na 
duben a květen. Společnost Služby Blansko bude 
hledat možnosti, jak vyjít vstříc lidem, kteří v anketě 
požadovali přidání termínů bruslení ve všední dny 
odpoledne. Z ankety vzešly také další připomínky, 
jako třeba rozšíření nabídky pro základní a mateřské 
školy. „Pořizovat se budou také například dětské 
trenažery bruslení, chodítka ve tvaru zvířátek, které 
budou na zimním stadionu k zapůjčení pro děti, jež 
se teprve učí bruslit,“ dodává 
 Led je v sezóně hojně využívaný zejména hokejisty 
Dynamiters Blansko, dále pak hokejovou přípravkou. 

-mka-

 Vedení města Blanska vypsalo výběrové řízení na projektanta, který zajistí technickou stránku 
přestavby bývalé hasičky. Zájemci musí předložit oprávnění k podnikání v oboru Projektová činnost 
ve výstavbě nebo jeho ekvivalenty a další doklady. Mohou se hlásit do 11. března tohoto roku. 

 „Město loni na podzim vyhlásilo soutěž na nové 
využití této dvoupodlažní budovy v centru města. V 
soutěži vybralo architektonickou studii Moniky Sirné. 
Ta počítá s přeměnou na objekt občanské vybave-
nosti a služeb Hasička,“ uvádí tisková mluvčí města 
Pavla Komárková. 
 Projektant má vypracovat kompletní projektovou 
dokumentaci stavby pro územní a stavební řízení, 
zajistit komunikaci se zhotovitelem a následně také 
autorský dohled v průběhu přestavby budovy. 
 V přízemí hasičky má vzniknout zázemí pro in-
formační kancelář Blanka. Víceúčelový sál v prvním 
patře by měl najít využití při různých společenských 
a kulturních událostech, konferencích, přednáškách 
a podobně. Město zvažuje i možnost pronájmu k 
pořádání soukromých oslav či vybudování co-workin-
gového centra. Projekt počítá s výtahem do prvního 
patra a se zabudovanými podzemními kontejnery. 

 „V letošním roce proběhne projektová příprava 
na základě aktualizované architektonické studie 
architektky Sirné, k realizaci samotné stavby by 
mohlo dojít v roce 2021,“ míní vedoucí odboru 
investičního a územního rozvoje Marek Štefan. Po-
volení stavby by podle něj mělo být vyřízeno letos 
v říjnu. 
 Objekt před válkou sloužil jako zázemí pro míst-
ní hasičský sbor. V současné době však chátrá. 
„Předpokládáme, že projektant zkoordinuje reali-
zaci stavby objektu hasičky i s projektem výstavby 
zámeckých schodů. Ty vzniknou nalevo od budovy 
a propojí současnou pěší zónu a ulici Rožmitálovu 
se vstupem do areálu blanenského zámku. Tím se 
výrazně zlepší propojení v samém centru města,“ 
říká starosta města Jiří Crha. 

-mka-

71. ples Gymnázia 
Blansko

 V pátek 20. 3. 2019 proběhne v Dělnickém domě 
v Blansku další ročník plesu Gymnázia. Můžete 
se těšit na slavnostní polonézu maturitního ročníku, 
dekorování maturitních tříd šerpami, půlnoční show 
maturantů, fotokoutek, tombolu, občerstvení a další. 
K tanci zahraje skupina Prorock, kterou doplní 
diskotéka.
 Předprodej vstupenek pro veřejnost od 16. 3. 2020 
na gymnáziu, cena 200,-, 220,-, vstupenky se nere-
zervují. Podrobnosti o předprodeji budou zveřejněny 
na www.gymbk.cz

GB

Policisté, kostlivci i víly 
v Katolickém domě

 Sál Katolického domu praskající ve švech. Takový 
obrázek se naskytl díky dětskému karnevalu v neděli 
23. února odpoledne. Po parketu se proháněla pestrá 
směsice kostýmů pohádkových postav, zvířátek, 
profesí a dalších masek. Z reproduktorů zněla hudba 
a na pódiu byly připraveny různé soutěže.

 Do kostýmů se oblékly nejen děti, ale také někteří 
dospělí. Bohatá tombola ani pro všechny nestačila, 
k tanci měl každý sotva pár centimetrů čtverečních, 
ovšem spokojenost z dětských očí zářila na dálku. 
Zatímco na pódiu děti pekly s pejskem a kočičkou 
dort, v přísálí se mohli chlapci a děvčata v převlecích 
i bez nich zúčastnit několika disciplín – shazování 
kuželek, trefování míčkem či skládání puzzle. Za spl-
nění každého úkolu dostaly bonbón. Někteří se také 
odvážili zazpívat na podiu do mikrofonu písničku. 
 Při závěrečné promenádě masek za tónů písničky 
Jede, jede mašinka vybrali pořadatelé vítězné mas-
ky: fotbalistku, traktůrek a potápěče.

-mka-

Jak ten čas letí…
 10. března tomu 
bude neuvěřitelných 
15 let, co nás navždy 
opustil pan Stanislav 
Šurý, pro všechny pro-
stě -  Staňa. Ani se ne-
chce věřit tomu, že těch 
15 let uteklo tak rychle, 
co jsem naposledy vi-
děl vždy usměvavého, 
vtipy rozdávajícího člo-

věka, skvělého srdcaře muzikanta, ale především 
úžasného kamaráda Staně. Čas neumí hlubokou 
prázdnotu zacelit, umí jí jen ohladit její okraje. Lidská 
mysl je úžasná v tom, že ve vzpomínkách zůstavají 
především ty dobré a veselé příhody, takže kdykoliv 
si na Staně vzpomenu, tak mi úsměv vytane na tváři 
a takhle to měl Staňa rád. Proto, kdo si na něj v den 
jeho smutného výročí vzpomenete, vzpomínejte s 
úsměvem, on se na vás taky jistě usmívá z muzi-
kantského nebe. 

-mš-

Pozvánky za kulturou
do Hospůdky na Točně 
na Těchově

20. března 2020 ve 20.20 
Jedinečný koncert rockové 
kapely Kandidát rock
 Pamatujete na jednu z nejlepších rockových 
čochových kapel osmdesátých let na Blanensku? 
Joooo! Jsou to oní! Staří dobří Kandidáti! Rockové 
pecky profesionálně zahrané, muzikanti tělem i 
duší, co hráli vlastní i převzatý repertoár, takoví byli 
vždycky a jsou pořád. 

 Po letech se rozhodli, že si chtějí spolu zase 
zahrát! A tak pilně trénují, aby to stálo za to. 
Přijďte na jejich koncert užít si dobrou muziku, potkat 
staré známé a udělat si fajnový večer. 

Kytara: Karel Fleischlinger
Baskytara: Petr Staněk
Klávesové nástroje: Michal Szlávik
Bicí: Ivo Lachman
Zpěv: Antonín Loukota 

 Srdečně zveme všechny přátele, známé, vrstev-
níky i jejich děti !
 Vstupenky je možno zakoupit už nyní v Hospůdce 
Na Točně na Těchově. Vstupné 100 Kč.

28. března
3. ples Hospůdky Na Točně
 Hraje K-Band  - moc vstupenek už nezbývá, proto 
jestli chcete přijít, moc neváhejte.

Sobota 4. dubna od 16 hodin
Rudolf Desenský - psychologie psů
 Zlobí váš čtyřnohý miláček? Nevíte si s ním rady? 
Přijďte se poradit. Beseda Rudolfa Desenského o 
výchově psů. Praktické zkušenosti, tipy a rady. A 
hlavně odpoledne plné otázek a odpovědí. Předná-
šejícího můžete znát z TV, internetu, tisku. Vstupné 
v předprodeji 180 Kč, na místě 200 (pokud zbudou). 
Předprodej zahájen v Hospůdce Na Točně.
  
 Kdybyste se chtěli stavit pro vstupenky nebo 
posedět do hospůdky, máme novou otevírací 
dobu:

Úterý 17.00 - 21 hod.
Pátek 17.00 - 23 hod.
Sobota 17.00 - 23 hod.

-r-
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Na kávě s Martinem Polákem
Martin Polák je blanenský kytarista, zpěvák a autor textů a hudby v kapele The Despe-
rate Mind, kterou jste mohli vidět například na blanenském Morava park festu. O tom, 
jak těžká je cesta ke slávě, o nové desce, ale i o našem městě bude dnešní rozhovor.

Sponzor rubriky:

 Jsi z Blanska, ale bydlíš v Brně. Jaký je tvůj 
vztah k našemu městu?
 V Blansku jsem vyrůstal a žil až do srpna loňského 
roku. Do Brna jsem se přestěhoval především kvůli 
kapele. Kluci bydlí v Brně, navíc tam pracuji, tak 
to bylo docela logické. Jsme teď všichni v jednom 
městě, což je jednodušší vzhledem ke společným 
zkouškám, dojíždění na koncerty atd. Ale v Blansku 
jsem velmi často, mám tu rodinu, kamarády. Blansko 
je můj domov, moje srdcové město, kam se budu 
vždycky rád vracet.

 Kdy jsi začal s muzikou?
 Jako kluk jsem hodně koukal na videa na internetu, 
muzika mě strašně bavila, tak jsem začal chodit na 
kytaru do ZUŠky v Blansku. Tam jsem ale hned zjistil, 
že to bude o notách a etudách, tak jsem toho nechal 
hned po první hodině a zkoušel to sám.
 S kapelou jsme začali hrát v roce 2011, když mi 
bylo patnáct. Naši mi koupili první kytaru, což bylo 
naprosto klíčové a jsem jim za to dodnes vděčný. 
Taky to dalo dost přemlouvání :-) Měli jsme kapelu, 
nikdo z nás na nástroj moc hrát neuměl, a tak šlo ze 
začátku o takovou spíš legraci. Postupně jsme se ale 
začali zlepšovat, začali jsme psát vlastní písničky a 
úplně jsme muzice propadli.

 Hraješ podle not?
 Nehraju. Všechno mám v hlavě, používám pouze 
akordové značky a tabulatury. 

 Živí tě pouze hudba?
 Nějaký příjem z muziky máme, ale určitě to není na 
plný úvazek. Všichni v kapele máme své zaměstnání. 
Já pracuji v oboru personalistiky jako lovec hlav pro 
jednu fi rmu v Brně. 

 Myslíš, že jednou se budeš živit hudbou?
 To je asi sen každého muzikanta, ale je k tomu 
potřeba spousta věcí. Píle, odhodlání, ovšem v první 
řadě jistá dávka štěstí. Když jsme jeli naši první větší 
šňůru v zahraničí, došlo k tomu víceméně náhodou. 
Napsala mi jedna promotérka z Německa, že by 
s námi chtěla udělat pár koncertů. Nakonec jsme 
Německo projeli křížem krážem, zahráli jsme tu na 
pětadvaceti místech, zažili jsme kluby s velkou či 
menší návštěvou a turné bylo skvěle zorganizova-
né. Kdybychom si vše měli domlouvat sami, takhle 
by to určitě nedopadlo. Ona sama díky kontaktům 
a zkušenostem věděla, co má dělat. Do Německa 
jezdíme hrávat i teď.

 Takže cestu ke slávě může být cestování po 
klubech a rozšiřování fanouškovské základny?
 Zcela jednoznačně. Myslím, že spousta mladých 
kapel to úplně zbytečně vzdá po prvních neúspěších 
a za rok se rozpadnou. I my jsme v našich začátcích 
zažili fi asko v podobě neúčasti publika, kdy na nás 
přišlo jen pět lidí. Je potřeba to nevzdat, otřepat se 
a jít dál. Pokud si člověk jde za svým, jednou to přijít 
musí.

 Název vaší kapely je The Desperate Mind, 
neboli v překladu „zoufalá mysl“. Co vás vedlo 
k takovému názvu? Je s vámi od začátku?
 Není. Původně jsme si dali název Green Talent, 
což byla složenina Green Day a Billy Talent – názvy 
kapel, které byly našimi obrovskými vzory. Po pár 
měsících, kdy jsme opustili převzaté písně a začali 
tvořit vlastní, jsme se rozhodli přejmenovat skupinu 
na Dangerous. Jenže jsme nepočítali s tím, že v USA 
je kapela stejného názvu, na což nás upozornilo jejich 
vydavatelství s pohrůžkou žaloby. Takže jsme museli 
vymyslet zase něco jiného. Náš kytarista pak přišel s 

názvem The Desperate 
Mind. Už jsem si na něj 
zvykl :-)

 Jaký styl hrajete?
 Naše raná tvorba se 
dá nazvat punk rockovou 
hudbou, ta novější punk 
rock/melodic hardcore 
punk. Každá kapela má 
nějaký svůj vývoj. Ze 
začátku jsme byli hubou 
Green Day hodně ovliv-
nění, což je patrné v 
našich prvních písních. 
Časem nám začalo tro-
chu vadit, že nás poslu-
chači příliš srovnávají, 
ale dnes je naše hudba 
jiná, troufnu si říct, že 
originální. Myslím, že po 
letech ve zkušebně i na 
pódiu jsme si vypracovali 
náš vlastní styl hudby, 
kde nikoho nekopíruje-
me, ale hrajeme tak, jak 

se nám to prostě líbí.

 Náhrává vám v dnešní době fakt, že mladí lidé 
tráví hodně času na sociálních sítích?
 Pro malé (a mladé) kapely jsou sociální sítě ob-
rovskou platformou pro seberealizaci. A nemluvím 
jen o Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Jsou 
to hlavně streamovací služby a obchody jako Spotify, 
Apple Music, iTunes, Google Play a další. Všechny je 
v rámci naší kapely používáme. Jsou jednak zdrojem 
našich příjmů, ale hlavně nám pomáhají rozšiřovat 
fanouškovskou základnu. Tuhle příležitost má dnes 
prakticky každý, nemusí do ní investovat žádné 
horentní sumy. To je skvělé.

 S tím asi souvisí fakt, že jste vydali novou des-
ku a umístili ji jako první na Youtube. Za dva dny 
jste zaznamenali 60.000 zhlédnutí. To se určitě dá 
nazvat úspěchem…
 Abych pravdu řekl, já sám jsem z toho docela 
v šoku. Je to důkazem toho, o čem jsme mluvili 
před chvílí, a sice, jak masově se dokáže hudba 
šířit mezi lidmi na sociálních sítích. Před pár týdny 
jsme zveřejnili EP, čili krátkou verzi nového alba, 
takovou ochutnávku, která měla fanoušky navnadit 
a připravit na novou desku. To je dnes takový běžný 
postup. Takhle obrovský zájem ale nečekal nikdo z 
nás, nejoptimističtější odhady se pohybovaly okolo 
20.000 zhlédnutí. Dobrovolně přiznávám, že toto 
číslo vyrazilo dech i mně. 

 Texty jsou v angličtině. Byl už záměr, že chcete 
s hudbou za hranice?
 Ano. Takový byl plán :-)

 Kdo texty píše? O čem jsou?
 Texty píšu já a na zkoušku je přinesu už i se zá-
kladními riff y a melodií. Pak na skladbách pracujeme 
společně. První moje texty byly vyloženě punkové – 
pařba, výtržnictví. Byli jsme rebelové :-) V novějších 
textech je patrná určitá vyzrálost, postup… Začala 
se objevovat sociopolitická témata, aktuální spole-
čenské problémy atd.

 Konkrétně?
 Jednu ze skladeb na novém albu jsem složil na 
základě výpovědi člověka ze Sýrie, kterou jsem si 
přečetl na internetu. Byl to rozhovor o tom, jak vy-
padal život v Sýrii v době, kdy byla země pod tíhou 
bombardování – utrpení, beznaděj. Tohle jsou věci, 
které mě teď momentálně zajímají.

 Bude turné k nové desce?
 Samozřejmě. Začneme u nás v Česku, kde jsme 
nabrali několik společných koncertů ze známými 
kapelami jako třeba Horkýže Slíže nebo The Fialky, 
chceme hrát v Německu, Holandsku, máme nabídku 
z Moskvy, o které vážně uvažujeme, dále ze Švéd-
ska a dalších zemí. Tohle všechno je momentálně v 
jednání.

 V Americe jste nehráli?
 Samozřejmě, že bychom tu hráli moc rádi, nabídky 
jsou, stále nás kontaktuje někdo z USA s nabídkou 
na koncert. Jenže tady je trochu problém s logistikou. 
Dosud jsme hráli na koncertech, kam jsme se s apa-
raturou dopravili v dodávce. Rádi bychom vyzkoušeli, 
jak to funguje, takže máme v plánu napřed zamířit 
nejspíš do Anglie a uvidí se. Ale Amerika je dalším 
velkým milníkem, kterého bychom rádi dosáhli. Určitě 
to není nereálné.

 V Česku je nyní obrovský boom nejrůznějších 
festivalů. Určitě to ovlivňuje vaše plány na léto.

 Jsme přihlášení na řadu festů, z těch nejzná-
mějších můžu jmenovat například Rock for People 
Concerts, kde jsme hráli už loni, a kde nám slíbili 
nějaké větší pódium, až vydáme novou desku. Rock 
for People je naše obrovská meta, letos tam dokonce 
vystoupí jako hlavní kapela Green Day. Hrozně se mi 
líbí, jak se tento festival vyhoupnul mezi naprostou 
evropskou festivalovou špičku. A my můžeme být 
jeho součástí, což je neuvěřitelné.

 Jaký je tvůj největší zážitek z pódia?
 Určitě koncert na festivalu ve Stuttgartu. Nebylo 
to nic velkého, asi 1.000 posluchačů, ale my jsme 
tu hráli jako hlavní hvězda. V momentě, kdy jsme se 
objevili na pódiu, začalo publikum skandovat naše 
jméno, zpívali si naše písničky, bylo to něco nesku-
tečného. Podobné to bylo loni na festivalu Majáles ve 
Znojmě. Tady už bylo víc lidí, ale pro nás byl zážitek 
cennější v tom, že to bylo u nás v Česku.
 Pro kapelu je největší vyznamenání právě fakt, že 
lidi přijdou právě na ni, znají písničky, texty…

 Máte větší fanouškovskou základnu v Česku 
nebo v zahraničí?
 Určitě máme více 
posluchačů v zahrani-
čí. Píšou nám z USA, z 
Holandska, Německa a 
dalších zemí. 

 Kde vás můžeme 
slyšet na živo někde 
poblíž?
 Budeme hrát tady v 
Blansku 14.3. společně 
s kapelou Horkýže Slíže, 
takže všechny srdečně 
zvu na koncert na domá-
cí půdě. 20.3. nás čeká 
ofi ciální křest naší nové 
desky v Brně v klubu 
Eleven. Zde s námi bude 
naše spřátelená kapela 
Bombs From Heaven a 
ještě jedna skupina z 
Vyškova. Hrozně se na 
tento večer těším, určitě 

se ponese ve skvělé přátelské atmosféře. V násle-
dujících měsících budeme v Brně a okolí hrát ještě 
několikrát, stačí si najít kapelu The Desperate Mind 
na Facebooku, Bandzone nebo na webu. Informací 
najdete dost. 

 Tvůj táta dělá už léta komunální politiku. Bavíte 
se spolu o našem městě? 
 Bavíme. Jak už jsem zmínil na začátku rozhovo-
ru, Blansko mám rád, je to můj domov, a přestože 
teď bydlím v Brně, o Blansko a jeho problémy se 
zajímám. Můžu říct, že s tátou jsme tak padesát na 
padesát. Ve spoustě názorech s ním souhlasím, ale 
také vidím mnoho věcí, které bych sám udělal jinak.

 A když srovnáš Blansko a Brno… 
 V Brně je spousta míst, kam jít, je tu noční život, 
který oceňuji podobně jako mí vrstevníci. Nabídka 
zábavy je tu nepřeberná a stále objevuji něco nové-
ho, hlavně koncerty. Z druhé strany – Blansko a jeho 
příroda v okolí je něco, čemu Brno může konkurovat 
jen velice těžko.

Martin Müller
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Odborná veřejnost je zaskočena zrušením 
oddělení nukleární medicíny v Blansku

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH 
PROSTOR
• celková výměra 170 m2 
• samostatný vchod zvenku
• nájem 19.000/měs. + DPH + energie (dohoda možná)
• vhodné pro bar, kavárnu apod.
• plánovaná rekonstrukce a výstavba kuchyně

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

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

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

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

 Zastupitelům města Blanska a vedení nemocnice bylo 2. března 2020 doručeno stanovisko České 
společnosti nukleární medicíny (ČSNM), která je velmi zaskočena zrušením provozu nukleární medicíny 
v Blansku, a to jak ambulantní, tak i lůžkové části. Představitelé výboru ČSNM se podivují nad tím, že 
tento citelný zásah do dostupnosti takto úzce specializované lékařské péče s nimi nebyl konzultován, 
ani koordinován. Následně odmítají důvody pro zrušení této péče, které byly veřejnosti sděleny vedením 
města Blanska a blanenskou nemocnicí.

 Již v úvodu svého stanoviska představitelé výboru 
ČSNM konstatují, že uzavřením lůžkového oddělení 
nukleární medicíny v Blansku dojde ke zrušení jednoho 
z pouhých šesti pracovišť v ČR a jediného fungujícího 
pracoviště v rámci JmK, které poskytuje tuto péči. 
„Tímto krokem dochází k významné redukci lůžkového 
fondu s velmi specifi ckým režimem radiační ochrany v 
České republice a logicky povede k omezení kvality a 
dostupnosti péče v regionu,“ uvádí dopis ČSNM.
 ČSNM ve svém textu uznává, že zaměření a rozsah 
poskytované péče je výhradním právem  zřizovatele 
nemocnice, nicméně nesouhlasí s důvody, jež byly 
městem Blanskem a nemocnicí pro zrušení oddělení 
prezentovány na TK ze dne 12. února 2020. Převážná 
část textu ČSNM se poté snaží v sedmi bodech velmi 
odborně vyvrátit argumenty,  jež byly prezentovány 
jako ofi ciální důvody pro ukončení činnosti nukleární 
medicíny. Staví tak učiněné rozhodnutí o zrušení nuk-
leární medicíny v Blansku do pozice, která je odbornou 
veřejností vnímána jako velmi sporná a špatná.
 Hned v prvním bodě se ČSNM ohrazuje proti jed-
nostrannému tvrzení paní ředitelky Danihelkové, že 
nukleární medicína je obor, ve kterém vzdělání prakticky 
neprobíhá. "Vzdělávání v oboru nukleární medicína 
v dnešní době prakticky neexistuje," sdělila ředitelka 
nemocnice Blansko Danihelková na TK ze dne 12. 
února 2020. „Nevíme, na jakém základě se toto tvrzení 
zakládá. Znevažuje však činnost nejen nás, kteří pracu-
jeme na akademické půdě a účastníme se vzdělávání 
studentů na lékařských fakultách a zcela pravidelných 
atestací lékařů v tomto samostatném klinickém oboru, 
ale i všech specializovaných lékařů, radiofarmaceutů, 
radiologických fyziků, radiologických asistentů nebo 
sester pracujících v oboru,“ píší představitelé ČSNM.
 ČSNM se rovněž neshoduje s tvrzením, že by 
diagnostické metody nukleární medicíny byly zcela 
nahrazovány jinými zobrazovacími metodami. Následně 
se ČSNM pozastavuje nad městem uváděnou ekono-
mickou náročností provozu a poukazuje na ekonomicky 
úspěšná oddělení v menších nemocnicích například 
v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově, kde je provoz NM 
ekonomicky pozitivní a z provozování nukleární medi-
cíny mají naopak i tato zařízení takový fi nanční benefi t, 
který umožňuje plně zajistit návratnost investice do 
přístrojové techniky. V blanenské nemocnici prostředky, 
které toto oddělení v minulých letech  generovalo, byly 
použity jinde v rozpočtu nemocnice a k obnově této 
techniky nedošlo. 
 Za nejvíce problematické považuje ČSNM komu-
nikaci kolem transformace lůžek nukleární medicíny 
na lůžka rehabilitační, s odůvodnění Blanska,  že tato 
lůžka  jsou potřebnější a péče nukleární medicíny do 
regionální nemocnice nepatří. K uvedenému sděluje, 
že nadregionálně poskytovanou specializovanou péči je 
naopak potřebné vnímat jako přidanou hodnotu menší 
nemocnice, která může naopak přinášet argumenty, 
které hájí samotné vlastní opodstatnění existence to-
hoto zdravotnického zařízení městského typu. Jedná se 
současně o perspektivní obor, jehož význam postupně 
narůstá a spektrum onkologické terapie a léčby pomocí 
radionuklidů se rozšíří i na více běžná onemocnění pro 
narůstající počet pacientů. 
 ČSNM nesouhlasí ani s deklarací o bezproblémovém 
převedení lůžkové péče  na pracoviště FN Olomouc, 
FN Ostrava a FN Hradec Králové, kdy je vedením bla-

nenské nemocnice bagatelizován dopad na pacienty a 
přitom s uvedenými zařízeními nebylo pravděpodobně 
dopředu o tomto vůbec jednáno. Současně vytížení 
těchto kapacit je reálně vyšší, nežli bylo tvrzeno a volné 
kapacity zde jsou sporné.  
 Nelze přikládat větší váhu ani argumentům o zpřís-
něných legislativních požadavcích. Uvedenému se 
musela podřídit i zbylá zdravotnická zařízení, uvedená 
zpřísněná opatření jsou platná již od roku 2016, tento 
problém se tedy neobjevil až nyní. Obnova lékařské 
techniky je záležitostí dlouhodobě plánovanou a jak 
bylo zmíněno dříve, vzhledem k příjmům za výkony 
byla tato obnova dostatečně fi nančně pokryta.
 Velmi pozoruhodná informace, která je uvedena v 
závěru textu ČSNM, je zmínka, že ČSNM má jasné 
signály o existenci soukromých subjektů, které nabídly 
převzetí provozu oddělení nukleární medicíny v Blansku 
včetně úhrady nutných investic do rekonstrukce a pří-
strojového vybavení. Toto sdělení doplňují o precedenty, 
kdy se takto obdobně oddělení NM do rukou privátního 
provozovatele převedlo, a tato péče byla zachována.
 Předseda ČSNM MUDR. David Zogola, který je sou-
časně i primářem Ústavu nukleární medicíny 1.LF Uni-
verzity Karlovy a VFN a sekretář ČSNM MUDR. Martin 
Havel, Ph.D. shrnují, že obhajoba pro zrušení oddělení 
nukleární medicíny před veřejností musí být založena 
na faktech, ne na poněkud účelově deformovaných 
argumentech. Distribuce specializované léčebné péče 
by měla být široce kordinována, diskutována a teprve 
potom by měla být činěna rozhodnutí. ČSNM nabízí 
pomocnou ruku v situaci, kdy by se objevila možnost, 
jak usnesení o zrušení nukleární medicíny zvrátit.
 Na úplný závěr ČSNM žádá všechny, kteří nesou 
odpovědnost za rušení nukleární medicíny  v Blansku, 
aby jim odpověděli na otázky, z nichž řada zavdává 
pochybnost o tom, zdali některé dokumenty,  na které 
se vedení blanenské nemocnice odvolávalo, vůbec 
existují. 

Níže tyto otázky pro zajímavost cituji:
• Proč nebylo rozhodnutí o zrušení Oddělení nukle-

ární medicíny alespoň informativně projednáno 
s ČSNM?

• Kdo a jak vytvořil citovanou “analýzu” situace nukle-
ární medicíny v ČR? Je možné ji ČSNM v nějaké 
formě poskytnout? 

• Jak bude realizován deklarovaný příslib možnosti 
setrvání vysoce specializovaných pracovníků 
rušeného oddělení v nemocnici Blansko? Bude 
přechod na nové pracoviště spojen s nutností zís-
kat novou specializaci? Pokud ano, bude zajištěno 
plné pokrytí nákladů spojených se získáním nové 
specializace ze strany nemocnice? 

• Jaký postoj má nemocnice a zřizovatel k ev. převo-
du oddělení soukromému provozovateli, např. v 
režimu pronájmu?

• Jakým způsobem bude přesně vyřešen defi cit stáva-
jících kapacit NM vyšetření a terapie v Nemocnici 
Blansko, kam budou nemocní přesně směrováni, 
a s kým bylo převzetí tohoto segmentu péče 
dohodnuto?

• Prosíme o bližší informace o národní “koncepci” 
distribuce péče v NM, která byla na tiskové kon-
ferenci zmiňována. 

-šna-

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

•  tisk letáků již od 0,26 Kč

•  grafický návrh ZDARMA

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

monitor@monitor-bk.cz   |   tel. 606 728 334
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Setkání s kronikouMěsto odmítá pochybnosti o veřejné 
soutěži na výběr provozovatele CZT

Děti malovaly záložky. 
K vidění jsou v knihovně

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

DDM Blansko nabízí 
zvýhodněné ceny táborů

 Podpořit pracující rodiče se rozhodli zaměstnanci Domu dětí a mládeže Blansko. Z evropských 
dotací se jim podařilo získat příspěvky na příměstské tábory pro děti. 

 Příměstských táborů letos v létě chystá 
Dům dětí a mládeže celkem dvanáct. Sle-
va pro rodiče, kteří jsou zaměstnaní, nebo 
pracují jako osoby samostatně výdělečně 
činné, se odvíjí od ceny konkrétního 
turnusu a může činit od čtyř do šesti set 
korun. 
 „Chtěli jsme podpořit rodiče, kteří mají 
snahu pracovat a nemají třeba babičky 
na hlídání. V létě jsou nuceni hledat jiné 
možnosti, kam děti umístit, a nemají často 
jinou možnost, než posílat děti na tábory,“ 
říká ředitelka Domu dětí a mládeže Blan-
ka Štreitová s tím, že zaměstnaní rodiče 
jsou vlastně biti na tom, že musejí vydat 
spoustu peněz na to, aby zajistili dětem 
program. 
 Podle Štreitové pomoc tedy potřebují nejen soci-
álně slabí, ale je důležité podpořit třeba i maminky, 
které se po mateřské vracejí do práce a začínají s 
nízkým platem nebo nemohou čerpat dovolenou 
podle libosti. Nezaměstnaní rodiče, kteří pobírají 
sociální dávky, si zase mohou požádat o slevy na 
tábory například na městském úřadě. „Bylo nám líto, 
že zaměstnané rodiče nikdo nepodpoří. Považovali 
jsme tuto dotaci za dobrý nápad a zdá se, že ostatní 
organizace v širším okolí se do výzvy nezapojily, což 
je škoda,“ podotýká Štreitová.
 Pravděpodobně je to způsobeno tím, že získání 
dotace předchází velké množství práce. „Jsem velmi 
ráda, že mám kolem sebe takové šikovné lidi, kteří 
se v projektech orientují, umí je hledat a jsou ochotni 
věnovat podobným věcem několikaměsíční úsilí. 
Nejen že sledují vypsání různých výzev, které by se 
daly využít, ale vypracují projekt a dotáhnou ho do 
konce,“ pochvaluje si ředitelka organizace. 
 Příjemcem dotace na příměstský tábor je rodič; to 
znamená, že každý pracující rodič může během tří 
let jednou o příspěvek zažádat. Chtějí-li tedy rodiče 
například poslat na několik táborů dvě děti, sleva je 

poskytnuta oběma dětem na všechny tábory a může 
si žádat pouze jeden z rodičů. 
 Projekt je garantovaný na tři roky. „Kdo tedy 
třeba tento příspěvek nevyužije letos, může si o něj 
zažádat v dalších dvou letech. Slevy se týkají nejen 
letních, ale také jarních příměstských táborů. Nevzta-
hují se na pobyty, kde děti spí, jde jen o příměstské 
tábory,“ upozorňuje Štreitová. 
 Rodiče nečeká žádná velká administrativní zátěž. 
Zaměstnanci Domu dětí a mládeže v podstatě vše 
vyřídí za ně, poradí. Na rodičích zbude pouze úkol vy-
plnit přihlášku a přinést potvrzení od zaměstnavatele 
(OSVČ Okresní správy sociálního zajištění). Bližší 
informace je možné získat na e-mailových adresách 
sparlinkova@ddmblansko.cz nebo konupcikova@
ddmblansko.cz. 
 Nábor na tábory je již zahájen, zájem o tyto tábory 
je veliký a kapacita je omezená. Proto se neváhejte 
přihlásit co nejdříve na www.ddmblansko.leprikon.cz
 Seznam najdete na webových stránkách Domu 
dětí a mládeže Blansko nebo v některém z dalších 
vydání Monitoru. 
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 Kostel svatého Martina na Starém Blansku letos slaví výročí 880 let od vysvěcení. V kronice jsme 
našli zmínku o tom, jak vypadal kostel a jeho okolí v roce 1927. 

1927
 Na vyvýšeném místě Komenského ulice vypíná se 
neveliký kostel sv. Martina. Byl dle pověsti původně 
založen roku 1136 a roku 1140 posvěcen. V rozlič-
ných dobách byl přestavován a opravován, posledně 
roku 1826 nákladem starohraběte Hugona ze Salmu. 
Všechny spisy a listiny kostela se týkající až do roku 
1646 byly zničeny. Roku 1880 dal tehdejší farář Dr. 
František Srbecký vnitřek kostela, tak jak jej nyní 
spatřujeme, spraviti. Roku 1899 byla loď chrámová 
nově vydlážděna, křížová cesta, Boží hrob a křtitelni-
ce pořízeny. Tři oltáře pořízeny byly při prvé opravě.
 Opravy tyto stály přes 32 000 K a uhrazeny byly 
částečně z fondu sv. Martina a částečně uhradil je 
farář sám.
 Nad hlavním vchodem do kostela zazděny jsou 
dvě tabule, s nyní již těžko čitelnými nápisy, které v 
překladu zní: Nápis levý: „Z blahosklonnosti nejjas-
nější paní Susany Terezie, svaté říše římské hraběn-
ky, vdovy z Gellhornu rozené Orlíkové, svobodné 
paní z Lazišky, matky a spoluporučnice svých synů, 
nejjasnějších pánů Arnošta.“

 Nápis pravý: „Julia, Antonína Františka, hrabat 
svaté říše římské z Gellhornu, svobodných pánů z 
Petřvaldu, dědičných pánů na Blansku, na panství 
lenním. A tato věž byla od základů vystavěna od 
nejuctivějšího pána, pana Ondřeje Jana Jurečka, 
faráře v Blansku.“
 Na věži nad kostelními dveřmi nacházel se tento 
nápis v latině – překlad: „Na památku a ozdobu byla 
zbudována od těch“ (chronogram značící rok 1707).
 Pod kostelem jest dosud neprozkoumaná hrobka 
s mrtvolami pěti šlechticů.
 Kolem kostela býval hřbitov, který byl roku 1831 
přeložen na pole u nynější Ježkovy továrny. Poně-
vadž se tam nacházelo mnoho spodní vody, byl nově 
přeložen nad předměstí a tam roku 1902 rozšířen.
 Vedle kostela nachází se jednopatrová budova 
farní. Kde fara původně stávala, známo není. Byla 
prý dřevěná a sešlá, proto roku 1713, hlavně přiči-
něním hraběnky Zuzany z Gellhornu vystavěna nová 
v nynější podobě, což nápis nade dveřmi farními 
hlásá. 

Připraveno ve spolupráci 
s městskou knihovnou

 Téměř šest stovek záložek se shromáždilo v Městské knihovně Blansko. Všechny měly jedno spo-
lečné: malovaly je děti od tří do čtrnácti let. Čtrnáct z nich nechali zaměstnanci knihovny vytisknout 
a nyní budou po celý rok k dispozici v knihovně k volnému odběru. 

 Do soutěže se děti zapojily buď hro-
madně v rámci školní výuky, anebo je 
přinášeli do knihovny jako jednotlivci. 
„Někteří dokonce malovali ve škole se 
spolužáky a pak ještě sami do knihovny 
přinesli další záložku,“ říká vedoucí dět-
ského oddělení městské knihovny Ivana 
Filoušová. 
 Pravidla nestanovovala žádné tema-
tické omezení, takže motivy kreseb byly 
různorodé. Od knih přes zvířátka až po 
vesmír. „Nejdříve jsme všech šest set zá-
ložek rozložili po zemi a každý knihovník 
vybral pár kousků, které mu padly do oka. 
Vznikla hromádka zhruba šedesáti až sedmdesáti 
záložek. Poté výtvarnice a pedagožka Eva Klíčová 
z této hromádky vybrala čtrnáct vítězných záložek, 
které jsme nechali natisknout,“ vysvětluje ředitel 
knihovny Lukáš Dlapa. 

 Vítězná dílka byla oceněna na vernisáži v pondělí 
2. března. Děti obdržely drobné odměny. Ostatní 
záložky jsou k vidění ve výstavní místnosti městské 
knihovny do 13. března. 

-mka-

 Vyjádření města Blansko k článku pana Zbyňka Pokorného „Blanenští Piráti napadli veřejnou 
soutěž vyhlášenou městem“ uveřejněnému v Monitoru 21. února 2020: Článek stejně považujeme 
za účelový a podnět zaslaný Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za zcela neodůvodněný, 
obsahuje dle našeho názoru spoustu nepravd a nepřesností. Zasíláme vyjádření k jednotlivým 
argumentům:

 Dle autora uveřejněného textu nebyly ve veřejné 
soutěži vypsané městem na provoz CZT zájemcům 
poskytovány požadované informace a současně 
byli všichni ve zcela nerovném postavení vůči ZT 
Energy, jelikož jim byla uložena povinnost nákupu 
části tepla a veškerého plynu právě od ZT Energy, 
čímž ztratily možnost svoji nabídkovou cenu tepla v 
soutěži zásadně ovlivnit.
 Město beze zbytku plnilo veškeré zákonem 
stanovené povinnosti, podmínky a požadavky na 
plnění koncese byly konzultovány s Energetickým 
regulačním úřadem a ke smlouvě, která měla být 
uzavřená, bylo požádáno o předchozí stanovisko 
Ministerstva fi nancí. K postupu či smlouvě nebyly 
žádné připomínky.

 Autor uveřejněného textu tvrdí, že v rozporu se 
zadávacími podmínkami dodavatel tepla (ZT Ener-
gy) není nabídkovou (vysoutěženou) cenou vůbec 
vázán.
 Vysoutěžená cena byla a je nepřekročitelná. ZT 
Energy ji může aktualizovat jen 1x ročně za předem 
daných podmínek – tj. pouze pokud se změní ceny 

vstupních energií a médií 
(zejména zemního plynu a 
elektřiny) a budou doloženy 
smlouvou s dodavatelem 
těchto energií, případně 
na základě růstu infl ace, 
to ale maximálně o 3%. 
Změna ceny kalkulované 
ZT Energy podléhá schvá-
lení Zastupitelstvem města 
Blansko. Zisk zůstává fi xní 
po celou dobu smlouvy.
 
    Dle autora uveřejněného 
textu byla mimo pravidla 
soutěže dodatečně uprave-
na výše nájmu pro ZT Ener-
gy a ve svém důsledku se 
negativně promítá do tvor-
by ceny tepla odběratelům.

 Cena nájmu teplárenského zařízení byla navýše-
na z 4,9 milionu Kč ročně na 5,9 milionu z důvodu 
nutných investic do soustavy CZT a splátku úvěru na 
koupi této soustavy. Navýšení nájmu v podstatě zna-
mená, že město tyto prostředky nebude muset hradit 
ze svého rozpočtu a ani po navýšení se nezměnila 
konečná cena pro odběratele. Vše bylo projednáno 
se zástupci Energetického regulačního úřadu.

 Autor uveřejněného textu přirovnává situaci z 
minulosti, kdy došlo k radikálnímu navyšování ceny 
tepla společností Harpen.
 Situace nyní je odlišná, v minulosti byla majitelem 
soustavy soukromá fi rma Harpen a město nemělo 
žádný vliv na konečnou cenu pro odběratele. Nyní 
je město vlastníkem a podmínky pro stanovení ceny 
jsou dané ve smlouvě, která je postavena tak, aby 
cena pro odběratele byla co nejpříznivější. V Blansku 
je cena tepla nejnižší v Jihomoravském kraji, věříme, 
že i to je dokladem správnosti postupu, který město 
zvolilo.

Pavla Komárková, tisková mluvčí města
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Senioři pochovali basu
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PRODEJNÍ PROSTORY PRODEJNÍ PROSTORY 
U HLAVNÍ BUDOVY ADASTU HLAVNÍ BUDOVY ADAST
• celkem 100 m2

• 15.800 Kč/měs. 

• prodejna

• sklad

• kancelář

• služby
• energie dle spotřeby www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Příští číslo 
MONITORU

vychází
20.3.2020

Vodní záchranáři zdolávali 
dvě stě padesát metrů

 Borci a borkyně z celé republiky se opět po roce sjeli do Blanska, aby poměřili síly v náročném 
závodě Blanenská dvěstěpadesátka. Čtyřiadvacátý ročník se konal v blanenském krytém bazénu v 
sobotu 29. února. 

 Jednotlivé etapy závo-
du mají simulovat různé 
úkony při záchranář-
ských akcích ve vodě. 
Proto na jeho začátku 
závodník hází pěno-
vou podkovou na bójku 
vzdálenou sedm metrů 
od břehu, jakoby házel 
záchranu tonoucí oso-
bě. Je oblečen v mok-
rém pracovním oděvu. 
Po třech hodech skáče 
do vody a plave prvních 
padesát metrů. Na konci 
první padesátky si musí 
blůzu i kalhoty pod vo-
dou sundat, aniž by se 
něčeho držel, a hodit 
na břeh tak, aby žádná 
část vyhozeného oděvu nepřesahovala vnitřní okraj 
bazénu. 
 Pak si zaplave dalších padesát metrů a nasadí si 
potápěčské brýle a ploutve. Ze čtyřmetrové hloubky 
vyloví cihlu, s níž uplave další dvě délky bazénu. Při 
čtvrté pětině závodu plave s barelem naplněným 
vodou. Musí jej držet oběma rukama, jakoby za-
chraňoval tonoucího člověka. Na začátku poslední 
padesátky se plavec ponoří pod bójku, pod níž se 

nachází závěsný koš. Z něj vytáhne puk, doplave s 
ním na konec bazénu, kde jej položí na okraj. Zbývá 
mu poslední délka bazénu a je v cíli. 
 Absolutním vítězem se stal letos Jakub Piňos 
z Brna, druhou příčku obsadil Michal Vondráček 
z Blanska a třetí doplaval Michal Špaček, také z 
Blanska. Z blanenských si špatně nevedl ani Radek 
Burian, který skončil na šestém místě.

-mka-

 V Městském klubu důchodců v Blansku bylo v pátek odpoledne veselo. Ale jen do té chvíle, než 
se pochovala basa. Potom by podle tradice měla veškerá zábava ustat až do Velikonoc. 

 Soubor Radost si pro ostat-
ní seniory připravil pestré téměř 
hodinové pásmo písniček a vti-
pů, mnohdy poněkud lechtivých. 
Účinkující se předvedli v různých 
kostýmech, tematicky laděných ke 
zpívaným písničkám. Po programu 
následovala krátká pauza, kterou 
vyplnil hudbou Karel Nesrsta. 
 Následně byl vypraven smuteční 
průvod se vší parádou – sálem se 
rozvonělo dokonce i kadidlo. Farář 
přednesl smuteční řeč, při níž se 
však diváci chtě nechtě museli 
smát. 
 Je vidět, že se pořád najde 
dostatek seniorů, kteří si ze sebe 
umějí udělat legraci a připravit 
svým vrstevníkům pěknou zábavu. 
Za to jim patří obdiv. 

-mka-

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 pro jednotlivé modely: Golf: 4–7,2 l / 100 km, 106–164 g/km, 
Golf Variant: 4–7,2 l / 100 km, 106–164 g/km, Golf Sportsvan: 4,2–5,4 l / 100 km, 110–122 g/km. 
Vyobrazené modely mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy. Uvedené zvýhodnění až 79 200 Kč 
se skládá z cenového zvýhodnění 38 000 Kč a možnosti získat další zvýhodnění až 41 200 Kč při 
prodeji Vašeho starého vozu na protiúčet v síti Das WeltAuto. Při koupi skladových vozů z modelové 
řady Golf 7. generace je 0% úrok dostupný pro financování od Volkswagen Financial Services 
s dobou financování do 36 měsíců včetně a akontací 10 % a více.
Všechny uvedené částky jsou vč. DPH. Nabídka platí do odvolání nebo vyčerpání skladových zásob. 

Modely Golf 
Výprodej skladu

Zvýhodnění až 79 200 Kč
Možnost 0% úroku  
Servis na 5 let / 100 000 km

Autorizovaný prodejce Volkswagen 
Porsche Brno
Řípská 13a, 627 00  Brno, tel.: 548 421 111 
www.porsche-brno.cz, e-mail: info.brno1@porsche.cz
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* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* VÝROBA NÁBYTKU, tel. 608889821.
www.npdesign.cz - eshop židle, křesla.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bez-
pečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* Nová (pouze odzkoušená) Bluetooth sluchátka 
Grundig. Cena 450,- tel. 606944516
* Mini Cooper za 65 tis.Kč. Tel 730655978

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná 
se o ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 
604550828.
* Koupím od Vás větší byt min. 3+1 75 m2 a nebo 
větší v Blansku a blízkém okolí v ceně do 4 mil. Shá-
ním také ke koupi nebo k pronájmu graráž a menší 
pozemek pro psa někde poblíž toho bytu. Předem 
děkuji za nabídky. Tel. 702094478.
* Pronajmu garáž na Zborovcích. Tel. 606884994.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ     

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po - Čt. 9-17

Pá 9-13

nám. Svobody 2, 

nad prodejnou Jena. 

Těšíme se na Vás.

Pro posílení našeho týmu přijmeme 
VÝVOJÁŘE ELEKTRONICKÝCH 

OBVODŮ (HW)
více na www.buse.cz

Masarykova 9 / 678 01 BlanskoINFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Kontaktujte nás na buckova.lenka@buse.cz
nebo na tel.516 482 045

Hudba nás baví: 8. ročník 
hudebního semináře na zámku

Denně čerstvé zprávy

www.monitor-bk.cz

 Zajímají Vás nové metody, jak ukázat dětem cestu k hudbě? Máme pro vás připraveny intenzivní 
semináře našlapané do jediného dne v inspirativním prostředí renesančního zámku v Blansku. Se-
minář se bude konat v sobotu 4. dubna 2020.

 Vyzkoušíte si na vlastní kůži atraktivní metody 
tzv. Schulwerku Carla Orff a a osvojíte si konkrétní 
způsoby práce s písněmi, pohybem, tancem a řečí, 
které snadno využijete ve Vaší praxi s dětmi. Naše 
předchozí workshopy nadchly všechny zúčastněné 
pedagogy.
 Přijeďte za námi v sobotu 4. dubna na zámek 
Blansko načerpat novou inspiraci na již osmý kurz 
Hudba nás baví s podtitulem Radost z hudby už 
je zase tu - v písních Spirituál kvintetu. Podrobné 
informace k semináři najdete v příloze a na webu 
www.muzikantik.cz.
 Počet účastníků je omezený. Těšíme se na setkání 
s vámi.

Program semináře
 Radost z hudby už je zase tu - v písních Spirituál 
kvintetu
 Repertoár Spirituál kvintetu není třeba předsta-

vovat. Tentokrát se písně z pera Jiřího Tichoty a 
Dušana Vančury stanou díky laskavé podpoře obou 
pánů hlavním protagonistou našeho jarního setkání. 
1. S nástrojem i zpěvem zatočíme s hněvem...
První lekce se zaměří na písničky, které lze doprová-
zet na Orff ovy nástroje a boomwhackery, a to harmo-
nickým doprovodem nebo doprovodnými melodiemi.
2. Jdeme na to logicky - melodicky, rytmicky...
Druhá lekce přinese písničky, na nichž lze ukázat 
osvědčené postupy, jak nastudovat s dětmi melodic-
ké či rytmické partitury s minimem viditelného úsilí.
3. Písně historické - dojemné a lidské...
Třetí lekce připomene nejen krásné nápěvy rene-
sančních písní...
4. Spirituálům jsme věrní, nemusíme býti černí...
Nad texty starých černošských spirituálů si lze 
uvědomit jejich nadčasovost i krásu jejich melodií. 
S některými z nich se seznámíme a vyzkoušíme si 
je formou nejrůznějších, nejen hudebních aktivit.

-zp-

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
S drony na cestách - 05. 03. 2020 v 18:30 hod. Hos-
půdka na Točně, Blansko – Těchov. Cena vstupenky: 
130 Kč (v předprodeji)/ 150 Kč (na místě).
Ladislav Špaček: ETIKETA NENÍ VĚDA - 09. 03. 2020, 
19:00 hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 
390 Kč. 
Horkýže Slíže - 14. 03. 2020 od 19:30 hod. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v předprodeji) 
/ 400 Kč (na místě).
Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní Kanady - 20. 
03. 2020 v 18:30 hod. Sokolovna, Lipovec. Cena 
vstupenky: 220 Kč
Koncert Hradišťan - 30. 03. 2020 v 19 hod., Dělnický 
dům Blansko. Cena vstupenky: 430 Kč. 
Divadelní představení: Na ostro - 22. 04. 2020, 19:00 
hod., Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 
Kč/ 200 Kč. 
Koncert: Michal Horák – Michalova šňůra - 24. 04. 
2020 v 19:00 hod. Katolický dům, Blansko. Vstupné: 
160 Kč. 
Brněnský Majáles - 01. 05. 2020 od 12:00 hod. Vý-
staviště, Brno. Cena vstupenky: do 20. 04. 2020: 540 
Kč/ do 30. 04. 2020: 599 Kč. 
Talkshow Aleše Cibulky: Když princové jsou na draka 
- 18. 05. 2020 v 19:00 hod. Hotel Lysice, Lysice. Účin-
kují: Jan Čenský a Ivana Andrlová. Vstupné: 280 Kč
Divadelní představení: Dva nahatý chlapi - 25. 05. 
2020 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. Cena vstu-
penky: 420 Kč/ 390 Kč/ 360 Kč. 
Summer Festival 2020 - 29. – 30. 05. 2020 Fotbalové 
hřiště, Tyršova 27, Letovice. Cena vstupenek: Perma-
nentka 29. -30. 5. 2020  590 Kč/ Permanentka 29. -30. 
5. 2020 (děti 9 – 14 let)  220 Kč/ Pátek 29. 5. 2020 490 
Kč/ Sobota 30. 5. 2020 590 Kč. Děti do 8 let zdarma. 
Slevy ZTP, ZTP/P ani jiné nejsou poskytovány. 
Čarovné tóny Macochy 10. – 14. 06. 2020:
10. 06. 2020 Lenka Nová & Petr Malásek: To co 
prodám (Sloupsko – šošůvské jeskyně). Cena vstu-
penky: 540 Kč
11. 06. 2020 Arrythmia a Moravská škola tance: Sva-
tební košile (jeskyně Výpustek). Cena vstupenky: 590 
Kč (sezení)/ 530 Kč (stání)
12. 06. 2020 Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený 
prach (jeskyně Výpustek). Cena vstupenky: 690 Kč 
(sezení)/ 560 Kč (stání)
13. 06. 2020 Boni Pueri: Hollywood Medley (Kateřin-
ská jeskyně) Cena vstupenky: 490 Kč
14. 06. 2020 Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: Naděje 
(Punkevní jeskyně). Cena vstupenky: 490Kč (přidaný 
koncert ve 20 hod.)
MORAVA PARK FEST - 20. 06. 2020 Zámecký park, 
Blansko. Cena vstupenky:
II. VLNA: 449 Kč. Dítě 6 – 15 let: 200 Kč. Děti do 5 
let (včetně): vstup zdarma. Vstup v doprovodu rodičů 
nebo zákonného zástupce. K prokázání věku může 
být nutný průkaz (např. průkazka pojišťovny atp.). 
Držitelé a držitelky průkazu ZTP/P zdarma (předloží 
průkaz u vstupu na festival, doprovod si zakoupí 
standardní vstupenku v předprodeji). Slevy ZTP, TP 
ani jiné nejsou poskytovány.
K8 KilianGang Motosraz - 17. – 19. 7. 2020. Voděra-
dy (okres Blansko). Cena dvou-denní vstupenky (3. 
vlna): 650 Kč
Pivní pouť 2020 - 19. 09. 2020 od 11:00 hod. Pivovar 
Černá Hora. Cena vstupenky: 290 Kč. Vstupenky v 
předprodeji v Informační kanceláři Blanka od 02. 03. 
2020. Kata-pult Boskovice 45let Nostalgia Tour - 24. 
10. 2020 v 19:00 hod. Sokolovna Boskovi-ce. Cena 
vstupenky: 390 Kč.

Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

Spolky, kluby, 
volnočasovky,
ukažte se!

 Ve dnech 15. a 16. května letošního roku zaplní 
zámecký park jedinečná akce, dětský a rodinný 
festival, blanenský BAMBIFEST. Co všechno tam 
děti uvidí, zažijí a vyzkouší a s kým si budou moci 
rodiče pohovořit, se rozhoduje už teď.

 Na akci se představují všemožné spolky, kluby, 
neziskovky, ale i neformální zájmové skupiny, které 
nabízí svou specifi ckou činnost dětem i dospělým na 
blanensku. Ukázky a aktivity obsáhnou celý zámecký 
park včetně profesionálního pódia s ozvučením.

 Nabitý program aktivit a ukázek doplňují hudební, 
kulturní i jiná speciální vystoupení na podiu. A celou 
akcí se proplétá tématická hra pro děti.

 BAMBIFEST Blansko je tu pro vás a pro děti. Dejte 
o sobě vědět a včas se přihlaste do 17. 3. 2020. Více 
na www.bambifest.com.

-hrr-
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7. 3.
RÁJEC

XIV. ROCKOVÝ 
PLES

PLESOVÉ SEZÓNY!

TOMBOLA | 3 KAPELY | DRINKY | VSTUP ZA KILO

ROCKFÓR
APF
HD acoustic 99

VSTUPNÉ

bit.ly/KupPartu

P r


