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

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

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

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

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

Hledáme menší byty k pronájmu v Blansku pro prověřené zájemce.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!
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Kruháč u lázní zatím v nedohlednu - str. 2 Turisté s hákem jsou vítání - str. 5

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Všimli jste si, kolik lidí se venku pohybuje ve sportovním oblečení? Je až k nevíře, jak 
moc se stal sport v poslední době oblíbenou činností, obzvlášť běh. Denně potkávám víc 
a víc sportovců a sportovkyň různých věkových i váhových kategorií. Běh je zkrátka v 
módě, což je dobře! Budeme zdraví na těle i na duchu a shodíme přebytečné kilogramy. 
A ti, kteří to myslí vážně, mají spoustu příležitostí změřit své síly na závodech, kterých 
se po celé republice koná celá řada. Naše město nevyjímaje.

okruh v Brně, kde se konal 5. ročník velké spor-
tovní akce Masaryk RUN. Byl jsem tam napůl 
pracovně, napůl za zábavou a vlastně poprvé 
jsem na vlastní oči viděl, jak taková sportovní 
událost probíhá. Své síly zde změřili sportovci 
na inline bruslích, na koloběžkách a v běhu. Ti 
nejodvážnější a nejtrénovanější soutěžili dokonce 
hned ve třech disciplínách. Po 10 km na bruslích 
zajeli 10 km na koloběžce, aby svůj sportovní den 
zakončili desetikilometrovým závodem v běhu. Je 
to až k nevíře, ale registrovaných závodníků bylo 
přes 1700! Největší zájem byl o hlavní běžecký 
závod, a když všichni vyběhli, peloton byl dlouhý 
několik set metrů. Aby ne, odstartovalo celkově 
1100 běžců! Celá akce byla velmi profesionálně 
zorganizovaná, a to jak po stránce sportovní, tak 
z hlediska doprovodného programu, předávání 
cen a celkové organizace. Za organizací stáli 
Lukáš Olejníček a Tomáš Mokrý, majitel agentury 
team agency. Oba pánové tento koncept využijí i 
letos na podzim v pokračování oblíbeného závodu 
Blanenská desítka, který se uskuteční 15. září 
a registrace již byly spuštěny. Tím samozřejmě 
výčet závodů nekončí! Pro amatérské běžce bude 
k dispozici celá řada akcí. Tou nejprestižnější 
zřejmě Půlmaraton Moravským krasem, jenž po 
letech zorganizuje zase ASK Blansko 18. srpna, 
za zmínku určitě stojí Okresní běžecká liga, která v 
našem okrese pořádá závody každou chvíli, nebo 
třeba Desítka Moravským krasem, která se běží v 
okolí Skalního Mlýna 7.7. tohoto roku. Kdo chce, 
informací najde dost na internetu.
 Právě moje účast na Masaryk RUNu v Brně mne 
přiměla k tomu, abych si po dlouhé době vyzkoušel 
běh. A tak jsem na Velikonoční pondělí vstal od 
mísy řízků a uzeného, obul tenisky a vyrazil ven. 
Uběhl jsem 6 km, a přestože jsem posledních pár 
set metrů sotva lapal po dechu a můj čas byl jistě 
velmi slabý, zaplavila mne vlna neuvěřitelného 
uspokojení. Celou vzdálenost jsem uběhnul a ne-
polevil. Překonal jsem sám sebe a zároveň vyvrátil 
svůj vnitřní předsudek, že běhání je sport zbytečný 
a nudný. A taky dnes vím, že běhat nepřestanu. 
Jsou přede mnou výzvy! Jen je třeba se jich nebát. 
Přeji všem nadšencům mnoho zdolaných kilometrů 
a všem, kteří o běhu uvažují, jej vřele doporučuji.

Martin Müller

 Přemýšlel jsem nad tím, proč je zrovna běh 
tak oblíbeným sportem. Za nesporný klad se dá 
považovat fakt, že tento sport můžete provozovat 
prakticky kdekoli a kdykoli. Některým dokonce 
nevadí déšť ani tma. O tom svědčí i to, že běžce s 
refl exními prvky na oblečení a s čelovkou na hlavě 
potkávám téměř denně. Také není potřeba žádné 
speciální vybavení. Samozřejmě – sportovní obuv 
a oblečení, případně nějaký doplněk jako ledvinka 
či batůžek… 
 Začít běhat můžete tím, že si koupíte tenisky 
a oprášíte teplákovou soupravu, která vám visí 
ve skříni jako vzpomínka na hodiny tělocviku na 
střední škole. Pokud ji ovšem oblečete! Mně se to 
tedy nepovedlo. Ale běh jsem vyzkoušel.
 Jen tak vyběhnout z domu a po pár kilometrech 
se zase vrátit zpátky mě nelákalo nikdy. Jsem spíš 
na kolektivní sporty – tenis, squash… Ani když můj 
dobrý kamarád začal s touto kratochvílí zhruba 
před dvěma lety a lákal mne, ať se jdu taky proběh-
nout, nešel jsem. To ale neznamená, že jsem seděl 
na zadku. Pořídil jsem si eliptický trenažér a začal 
na něm běhat doma. K tomu jsem si vždycky pustil 
televizi. Postupem času jsem si na sport zvyknul a 
v momentě, kdy jsem cítil, že mám natrénováno, 
což bylo asi po roce snažení, jsem svolil a vyběhl s 
kámošem. Říkal jsem si, že mi určitě nebude stačit. 
Je o dost menší, v té době jsem navíc několik kilo 
shodil a moje fyzička se zdála dobrá. Na trenažeru 
jsem byl zvyklý běhat okolo padesáti minut a již 
zdaleka jsem necítil píchání v boku a dušnost v 
plících jako na začátku. A tak jsme tedy vyběhli. 
První kilometr byl z kopce, ale už tady jsem začal 
cítit, že jde o zcela jiný pohyb. Po druhém kilometru 
jsem už nemohl a musel jsem místo běhu dokonce 
zvolit chůzi! Ale to už bylo stejně jedno, protože 
kamarád měl své tempo a v tento moment už byl 
několik desítek metrů přede mnou. Trať v délce 
4 km jsem nakonec zdolal s vypětím všech sil a 
poslední kilometr jsem už toho moc nenaběhal… 
Velmi jsem se v představě o tomto sportu zmýlil! 
Jde o velmi těžký sport, který na straně jedné není 
žádnou velkou vědou, ale na straně druhé to chce 
velkou vůli, odhodlání a vytrvalost.
 Od té doby mě ani nenapadlo, že bych se mohl 
k běhání vrátit. Až teď.
 V neděli 1. dubna jsem zavítal na Masarykův 

PETR HAVÍŘ tel./fax: 516/410914
velkoobchod papír-obaly mobil 602/531832
Pracovní pozice: 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Požadujeme: vynikající komunikační, prodejní a prezentační 

schopnosti. Vytváření cenových nabídek, schopnost rychle se učit 

novým věcem a přizpůsobit se fl exibilnímu prostředí. Podmínkou 

řidičský průkaz skupiny B a znalost práce na PC.

Nabízíme: samostatnou, zodpovědnou a dlouhodobě 

perspektivní práci. Nástup možný IHNED!

Své životopisy zasílejte, prosím, na email phavir@seznam.cz
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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

Noha jakoV PEŘINCEj

Anatomická,  fl exibilní, 

ručně šitá kožená mokasína, 

pěnová stélka, módní 

lehká podešev SAFE STEP.

Jiří Crha: Prostranství 
po Dukle v létě ožije naplno

Soudní řízení s právníkem 
v penzi pokračuje

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 
vychází 20. dubna 2018vychází 20. dubna 2018

Chcete inzerovat? Chcete inzerovat? 
Tel. 606728334Tel. 606728334

Freddieho sloupek
Vrchní 
olympionici

 Na právě skončené Olympiádě jsme byli ex-
traúspěšní, to se nedá popřít. Jistě z toho budou 
těžit jednotlivé zimní sporty, zejména tím, že po 
každém úspěchu přibývá, celkem logicky, zájemců 
ze stran dětí „to zkusit“. Po Naganu a třech titulech 
Mistrů světa v řadě na přelomu tisíciletí byl boom v 
náborech malých hokejistů, díky Martině Sáblíkové 
jsme se začali ve velkém zajímat o rychlobruslení, 
krásná Gábina zblbnula půl národa a tak koukáme, 
jestli se terč sklopí, či nikoli, a Eva, Šárka nebo Ester 
přilákaly nové snowboarďáky.
 Dívá se na to krásně a hřeje to u srdce, když vi-
dím, jak tahle malá země uprostřed Evropy dokáže 
vychovat špičkové sportovce. Ale u toho je třeba se 
zastavit.
 Je krásné, že třeba Ester nebo Martina sbírají ty 
nejlesklejší úspěchy. Troufám si však říci, že to není 
díky podpoře ze strany státu a sportovních institucí, 
například olympijského výboru, ale přesto, že téměř 
žádná podpora není vidět. A tak se stane, že se 
sice české olympijské hnutí těmi úspěchy chlubí a 
zašťiťuje, reálný podíl na nich však nemají, případ-
ně naprosto nepatrný a občas i záporný. Stačí si 
vzpomenout na „podporu“ startu Martiny Sáblíkové 
na letních Hrách v Brazílii a podobných příkladů by 
se dala najít celá řada.
 Místo toho, aby se vrchní olympionici a ostatní 
lidé, do jejichž resortů sport a jeho podpora patří, 
starali právě o tu podporu a servis a propagaci, tak z 
nějakého, nejen mně neznámého důvodu, řeší věci, 
nad kterými zůstává zdravý rozum stát. V poslední 
době je to například diskuse o podobě naší státní 
hymny, její délku a text a význam a podobné věci. 
Ano, někomu se ta píseň může zdát málo úderná, 
nebo krátká. Nevím, nedokážu to posoudit. Přidáním 
druhé sloky té písně z Fidlovačky se podle mého 
názoru vyřeší jen pramálo, nehledě na to, že při 
medailových ceremoniích se hraje instrumentálně, 
takže dvě téměř identické sloky budou působit přinej-
menším prapodivně. Do té doby, než se rozpoutala 
tato diskuse, jsem nikdy nezaslechl nářky na to, že 
by onen nápěv byl krátký. Ale budiž, korektní diskuse 
může někam vést. Jen si nejsem jistý, zda by se prá-
vě chlapci a děvčata z olympijského výboru neměli 
raději starat o onu tak zoufale chybějící podporu 
sportu.
 Další šíleností, která se objevila, je oprašování pár 
let starého nápadu na pořádání Olympiády v Pra-
ze. To už hraničí s výsměchem, když si vzpomenu 
na projekt Praha Olympijská, po které zbylo logo, 
několik fotografi í a propagačních materiálů, to vše 
s účtem přes 70 milionů korun. Jako by někomu z 
těch vlivných lidí, kteří za tehdejším nápadem stáli, 
začaly docházet drobné, a tak je třeba zase něco 
vytáhnout z kapes daňového poplatníka. A aby 
to tolik pilného občana nebolelo, udělá se to pod 
pláštíkem a záštitou vysoce ušlechtilé myšlenky, 
kterou ta olympijská jistě je...
 Co na tom, že ten původní záměr Barona de Cou-
bertina byl nejspíš jiný. No, snad se teď neobrací v 
hrobě...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

 Město dostálo svého slibu a ne-
chalo zbourat letitého blanenského 
strašáka jménem Dukla. Náměstí bez 
této šeredné dominanty působí svě-
žím a otevřeným dojmem. Občany ale 
zajímá, jaké jsou další plány s tímto  
prostorem?
 Díky zbourání Dukly vznikl unikátní 
prostor s odpočinkovou zónou, vhodný 
pro setkávání lidí a pořádání akcí všeho 
druhu přímo v centru města. To je bene-
fi t, kterého chceme naplno využít. 

 Plánovaná kavárna tedy zatím ne-
bude?
 Přesně tak. Po diskusi s občany jsme 
došli k závěru, že by byla škoda ztratit 
celou letní sezonu kvůli navazujícím 
stavebním pracem. Nebourali jsme 
Duklu proto, aby byl prostor další dva 
roky nepřístupný. Proto jsme v radě prosadili změnu 
harmonogramu tak, aby byl v průběhu léta prostor 
otevřen akcím všeho druhu.

 A máte už nějaké podrobnosti ohledně letního 
programu?  
 Osobně bych opravdu uvítal, kdyby tento prostor 
začal dýchat životem, pravidelnou kulturou a akcemi 
všeho druhu. Proto se snažíme iniciovat jak aktivity v 
režii města, tak i soukromých subjektů, kterým chce-
me nabídnout takové podmínky, které pro ně budou 
lákavé. Z aktivit v režii města prozatím počítáme s 
promítáními letního kina v průběhu letních měsíců. 
Dojednány jsou také koncerty Základní umělecké 
školy nebo divadelní vystoupení. Počítáme i s dopro-
vodnými akcemi v rámci Bambifestu. O celý prostor 
je nevídaný zájem. Lidé se na mě sami obrací s 
nápady na další využití. Některé další projekty máme 
předjednány, ale zatím bych je nerad prozrazoval.

 Čím si tento zájem vysvětlujete?
 Jednak je to atraktivitou lokality v centru města, 
obzvlášť uvážíme-li, jak to zde ještě před pár lety 
vypadalo. Dalším důvodem jsou také příznivé 
podmínky, které se snažíme prosadit. Abychom 

podnítili potenciální pořadatele k tomu, aby své akce 
skutečně realizovali právě na prostranství po Dukle, 
navrhujeme  odpustit pořadatelům akcí poplatek ze 
vstupného (i když předpokládám, že se na těchto ak-
cích vstupné vybírat nebude nebo bude dobrovolné) 
a poplatek za zábor prostranství.

 Jaký typ akcí by se nejvíce zamlouval vám?
 Rád bych, aby se zde střídali akce pro všechny 
generace a každý si našel to své. Aby zde byly akce 
pro děti, pro mladé, pro střední generaci, ale i pro 
starší lidi. Ideálně pak takové, kde se všechny tyto 
generace propojí a všichni odejdou kulturně i spole-
čensky uspokojeni. Osobně se nejvíce těším právě 
na různorodost akcí, která se rýsuje.
 V dnešní době se dějí dva paradoxy – centra ně-
kterých měst společensky „umírají“ a nebo naopak - 
každý letní víkend praskají ve švech jak návštěvníky, 
tak i všelijakými jarmarky, festivaly, koncerty. Byl bych 
moc rád, kdyby i Blansko patřilo do skupiny žijících 
měst. Kdyby se podařilo naplnit prostranství po 
Dukle tak vrchovatě, že každá víkendová poobědová 
procházka by pro místní obyvatele vedla právě sem, 
protože se zde „určitě zase něco děje“.

-r-

 Okresní soud v Blansku v polovině března znovu projednával případ právníka v penzi Martina 
Pavelky, který byl v roce 2016 obviněn z opakovaného znásilňování a vydírání bývalé přítelkyně. 
Ta měla pravidelně navštěvovat jeho chatu na Klepačově a poskytovat mu tam sexuální služby pod 
nátlakem. 

 Martin Pavelka však tvrdí, že mezi nimi byl 
standardní partnerský vztah, který chtěl po dvaceti 
letech v poklidu ukončit. „Když jsem se však s ní 
chtěl rozejít, začala vyhrožovat sebevraždou. Dostá-
val jsem třeba pět sms zpráv denně,“ říká Pavelka. 
V prosinci 2014 mu jeho přítelkyně předložila tzv. 
smlouvu na sex. „Aktivně ji sama přinesla a žádala, 
abych ji podepsal.“ 
 Ve smlouvě stálo, že se žena zavazuje k výpo-
moci na chatě a k poskytování sexuálních služeb, 
za což žádala právní služby. Smlouvu podepsal, 
protože chtěl v rozchodovém stadiu vyjít přítelkyni 
vstříc. Na konci února roku 2016 se vztah podařilo 
defi nitivně ukončit. „Jana si někoho našla, takže 
jsme se rozešli naprosto v klidu. Ale asi to nebylo 
to pravé ořechové a s novým partnerem spokojená 
nebyla,“ dodává. K poslednímu kontaktu došlo 15. 
dubna, kdy si od bývalé přítelkyně vyzvedával ještě 
nějaké oblečení – navštívil ji na pobočce pošty, kde 
pracovala. Ta následně 13. května podala udání na 
policii. 
 Soud jej nakonec neshledal vinným, jelikož Pavel-
kova bývalá přítelkyně Jana T. na chatu docházela 

dobrovolně, proto jej osvobodil. Rozsudek 
však nenabyl právní moci, protože státní 
zástupce se odvolal ke krajskému soudu. 
Krajský soud ovšem požadoval doplnění 
psychologického posudku na žalobkyni 
i obžalovaného, vyslechnutí přítele Jany 
T. a její dcery. „Ta ale žije v Řecku, takže 
její odpověď byla spíše zkonstruovaná z 
doslechu. Šlo o zmatečnou výpověď, při níž 
si pletla časové údaje,“ míní obžalovaný.  
 „Jana T. se k soudu nedostavila. Byl vy-
slechnutý svědek, který byl jejím přítelem 
po mně. U soudu vypověděl, že se mu nikdy 
o žádném znásilňování nezmínila, což je 
přinejmenším podivné. Pokud by skutečně 
řešila takovou vážnou věc, bylo by přece 
normální, kdyby o tom svému příteli řekla. 

Kdyby tam byly ty hororové scénky, musel by se o 
to snad zajímat a nějak zasáhnout,“ myslí si Martin 
Pavelka. Přítelkyně žalobkyně se již potřetí omluvila 
a psycholožka, která dělala psychologické posudky 
na Pavelku i Janu T. se taktéž omluvila pro nemoc. 
Proto byl soud odročen na 19. dubna. 
 A co na celý proces právník v penzi říká s odstu-
pem času? „Celý příběh je její hazard a postupem 
času si možná uvědomila, že může nést důsledky 
za své jednání. Za vše vypovídá vyjádření její 
kamarádky, že její intelekt je na úrovni houpacího 
koně. Dále uvádím citaci samotné Jany T., kdy řekla 
doslova: „Něco udělám, pak o tom přemýšlím a pak 
dojdu k tomu, že to bylo špatně,“ což je uvedeno i v 
soudním spise. V průběhu řešení se navíc vyskytlo 
mnoho rozporů v jejích výpovědích; při obvinění 
například uvedla, že jsem na ni mířil střelnou zbraní, 
ale u soudu to popřela a řekla, že jsem na ni nikdy 
žádnou zbraní nemířil. Proto si troufám tvrdit, že 
jde o člověka, který je extrémně intimním vývojem 
zdeformován, a pokud se nezbaví těchto refl exů, 
nepohne se z místa,“ říká Pavelka. 

-mha-

Kruháč u lázní je zatím 
v nedohlednu

 Měl se stavět už v roce 2016. Původní plány 
ovšem nevyšly a ani další termíny nebyly dodr-
ženy. Kruhový objezd na křižovatce ulic Poříčí a 
Mlýnská se dřív než na jaře příštího roku budovat 
nezačne. 

 Platné územní rozhodnutí bylo vydáno v dubnu 
2016 a o stavební povolení vedení města požádalo 
loni. Stavební úřad Blansko je vydal, ovšem lidé ze 
společenství vlastníků bytového domu v ulici Vodní 
se odvolali kvůli tomu, že rondel v okolí křižovatky 
zpomalí dopravu a do ovzduší se dostane větší 
množství výfukových plynů a zvýší se prašnost a 
hlučnost. Krajský úřad tedy povolení zrušil, jednak 
kvůli odvolání, a jednak kvůli špatným procesním 
postupům. 
 Krajský úřad má nyní vydat pokyny k doplnění 
podkladů pro získání stavebního povolení. Následně 
o ně město znovu zažádá. Jestliže se stavební po-
volení podaří letos získat, může se vypsat výběrové 
řízení na zhotovitele a na jaře příštího roku by se 
mohlo začít stavět. 
 „Přestože je tato křižovatka dostatečně nasvícená, 
není dostatečně bezpečná především pro nejmenší 
chodce, kteří zde přecházejí na Sportovní ostrov,“ 
míní blanenský starosta Ivo Polák. Podle něj dojde 
díky kruhovému objezdu ke zpomalení aut a tím i ke 
zvýšení bezpečnosti provozu. 

-mha-

Deset blanenských 
desítek

 V tomto roce čeká celou Českou republiku vý-
znamné výročí, což zřejmě nelze přehlédnout či 
přeslechnout. I přesto, že samotnou republikou je od 
roku 1993, její historie sahá až do roku 1918. Přímé 
oslavy jsou zajisté směřovány na měsíc říjen, kdy 
tato událost bude gradovat. 
 To, že se některá města či obce rozhodly uctít 
památku vzniku našeho státu tak, že si rozložily te-
matické kulturní akce do několika měsíců, rozhodně 
není na škodu. Co se týká významu této události, dá 
se říci, že je to i vhodné. Při představě velkolepých 
oslav pouze v měsíci říjnu by totiž mohlo být všude 
přeoslavováno a hlavní myšlenka by se minula účin-
kem.
 K významným výročím patří především dobrá 
myšlenka, která může do jisté míry korespondovat 
s originalitou, ovšem ne s přehnanou. Když se však 
nahlíží více na originalitu než na efektivitu, nejspíše 
to není ku prospěchu věci. Kupříkladu Národní památ-
kový ústav má na svých webových stránkách plakát 
k výročí republiky, který je v podstatě obyčejný, ale 
jednoznačný a srozumitelný tím, že chce slavit celé 
století. Nejinak je to i v případě větších měst, která si 
sice vytvoří svá loga, ale stále se drží celého století, 
to znamená 1918 – 2018 (a většinou je mezi letopočty 
číslovka 100). Město Blansko se rozhodlo nejít právě 
touto cestou a nechalo vytvořit logo 10x10, které také 
dává dohromady číslovku 100 a je umisťováno na 
mnohé plakáty s kulturními akcemi. Toto logo ovšem 
mělo zůstat pouze k tematické zářijové výstavě „10 
x 10 let republiky na Blanensku“ a nepůsobilo by to 
nijak rušivě. Ovšem v případě, že se v celém státě 
slaví 100 let a v Blansku 10 x 10 let, může z toho 
vzniknout dojem, že chce být Blansko za každou 
cenu originální, což se v případě tak významného, a 
hlavně společného výročí nejeví jako nejlepší nápad. 
U nás se zřejmě zapomnělo na přísloví, které stále 
ještě platí, a to že v jednoduchosti je krása. 
 Že 10 x 10 rovná se 100, to ví každé malé dítě. 
Na to není třeba upozorňovat v souvislostech s vý-
znamným výročím a nutit ostatní organizace, které 
se do oslav zapojily, umisťovat logo na jejich plakáty. 
Dalo by se to snad pochopit jedině v případě, že by 
se každé desetiletí připomenulo zvlášť a věnovala se 
mu speciální pozornost. 
 Stejně tak dobře se pak blanenské stoleté výročí 
mohlo nazvat 5 x 20 nebo 1 + 99. A to, že grafi cké 
zpracování vypadá, jako by ho někdo vytvořil ve 
Wordu? To na důstojnosti nepřidá.

Michal Chelčický

Glosa
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Na kávě s Lenkou Dražilovou
Mgr. Lenka Dražilová je bývalá ředitelka SENIOR centra v Blansku, v současné době 
od roku 2017 poslankyně Poslanecké sněmovny PČR a také zastupitelka Jihomorav-
ského kraje a Města Blansko. 

Sponzor rubriky:

 Mohla byste shrnout svoji politickou kariéru? 
 Politice jsem se začala věnovat v roce 2002 kdy jsem 
plná ideálů vstoupila do ODS. Sama sebe bych charak-
terizovala jako pravicového politika se silným sociálním 
cítěním. Na úrovni města i kraje jsem byla členkou 
sociální komise, což bylo přirozeným pokračováním mé 
práce v sociální oblasti. 
 Dvě volební období, tedy 8 let, jsem také jako členka 
ODS byla za tuto stranu zastupitelkou MB, z toho 4 
roky předsedkyní fi nančního výboru. Nakonec jsem se 
rozhodla z ODS vystoupit, protože politika této strany i 
lidé v ní, byla v roce 2015 úplně jiná než před lety, kdy 
jsem do ODS vstupovala. Upřímně jsem si myslela, že 
jsem s politikou skončila a dále se budu věnovat již jen 
své práci, která pro mě byla velmi důležitá. 
 Nakonec bylo ale všechno jinak, oslovila mě protiko-
rupční politika a vize Hnutí ANO 2011 a stala se jeho 
členkou. Znovu jsem se na úrovni kraje věnovala sociální 
oblasti, pomáhala se sestavením programu do krajských 
voleb a nakonec jsem se stala, z poměrně nevolitelného 
12. místa, zastupitelkou kraje. 
 Zde jsem předsedkyní Zdravotně sociální komise a 
členkou Kontrolního výboru. V říjnu 2017 jsem kandi-
dovala do PS a práci poslance se nyní věnuji naplno. 
Současně jsem zastupitelkou města Blansko. 

 Budete kandidovat letos v komunálkách? 
 Ano, na kandidátce budu, ale ne na úplně předních 
místech. 

 Kraj, město, Zdravotně sociální komise, Kontrolní 
výbor… To je docela dost na jednoho člověka. Jak 
to zvládáte? 
 Zdá se to hodně, ale pravda je taková, že všechno 
jde ruku v ruce se vším. Šla jsem do Poslanecké sně-
movny hlavně proto, že jsem chtěla uplatnit zkušenosti 
v oblasti, kterou dobře znám, na té nejvyšší úrovni. 
Protože se často sociální problematika prolíná se zdra-
votní, chtěla jsem být členkou zároveň ve zdravotním i 
sociálním výboru. Ve zdravotním výboru ale pro velký 
zájem dostali přednost hlavně poslanci-lékaři.. Jsem 
tedy  členkou Výboru pro sociální politiku a byla jsem 
zvolena předsedkyní Podvýboru pro sociální služby a 
zdravotně postižené, což je to přesně to, co jsem chtěla 
dělat. A kromě toho jsem také členkou Výboru pro veřej-
nou správu a regionální rozvoj, což je zase komunální 
politika. Jak říkám, všechno souvisí se vším a doplňuje 
se. 
 Práce v Poslanecké sněmovně mi vezme asi dvě 
třetiny času. I přesto patřím asi k pouhé desetině všech 
poslanců, kteří to dělají na plný úvazek a ne jako doplněk 
ke svému civilnímu povolání. 

 Jaký je tedy váš běžný pracovní den? 
 Každé pondělí bývám ve své kanceláři v Blansku 
na Sukově ulici. Od úterý do pátku jsem v Praze. Buď 
máme tzv. sněmovní týden, kdy se jedná ve sněmovně 
od 9 ráno do 19 hodin do večera, často si však odhla-
sujeme i jednání po 19. hodině. Když je tzv. výborový 
týden, zasedají výbory, kde se projednávají předložené 
návrhy do sněmovny, zasedají i podvýbory,  účastním 
se kulatých stolů pořádaných ostatními kolegy napříč 
politickými stranami k problematice, které se věnuji nebo 
chci věnovat. Mám spoustu schůzek, protože pokud 
chcete určitou věc dotáhnout, potřebujete k ní vyjádření 
mnoha lidí a osobní jednání jsou nevyhnutelná. A kromě 
Blanska mám kancelář i v Praze a tam žádá o schůzku 
mnohem víc lidí.
 O víkendech také pracuji. Účastním se akcí v Jiho-
moravském kraji, na které jsem pozvána jako host, nebo 
je zaštiťuji. Je jich poměrně dost. Takže jak vidíte, moje 
pracovní náplň hodinově o dost převyšuje pracovní dobu 
běžného zaměstnance. 

 V Blansku Vás znají jako ředitelku domova pro 

seniory. Promítá se tato zkušenost i ve Vaší práci 
politika? 
 Určitě ano. Do Poslanecké sněmovny jsem šla s vizí 
věnovat se práci v sociální oblasti a protože nejsem te-
oretik, ale mám dostatek praktických zkušeností, chtěla 
bych se podílet na změně toho, o čem vím, že v praxi 
nefunguje dobře a je potřeba to změnit. 

 Jaká oblast je vám nejbližší a jaké záležitosti byste 
v poslanecké sněmovně chtěla řešit? 
 Já pracuji v sociální oblasti více jak 25 let, a proto je 
tohle odvětví samozřejmě mojí prioritou. Je toho opravdu 
hodně. Chci, aby sociální dávky byly pouze pro lidi, kteří 
je opravdu potřebují, chci se podílet na změně systému 
Lékařské posudkové služby. Musí se změnit poskytování 
příspěvku na péči i jeho výše. Obrací se na mě různé 
skupiny, naposledy ti, kteří onemocněli Parkinsonovou 
nemocí a poukazují na problémy, se kterými se setkávají 
v praxi. Rodiče dětí autistů, dospělých autistů, pro které 
nemáme vyřešeny pobytové služby. Je toho opravdu 
hodně, denně mi chodí kolem 20 emailů, ve kterých 
mě lidé žádají o pomoc nebo upozorňují na problémy. 
Mojí největší prioritou zůstává rozvoj terénních služeb 
s důrazem na péči o umírající v domácím prostředí s 
využitím mobilní hospicové a ambulantní péče nabízené 
24 hodin denně. Neexistuje Národní koncepce paliativní 
péče, kraje si ji řeší samy, každý jinak. 

 Jaké vám chodí žádosti o pomoc? Uvedete pří-
klad? 
 Například teď mi psal pán, který je zdravotně uznaný 
jako trvale invalidní, ale nebyl mu přiznaný invalidní dů-
chod, protože měl málo odpracovaných let. Spojila jsem 
se s ředitelem ČSSZ a nechala případ prověřit, zda se 
někde nevyskytla při výpočtu odpracované doby chyba, 
popř. zda není možné udělit výjimku ministryně, tedy 
odstranění tvrdosti zákona. Podle toho, co pán píše, je 
to velmi nešťastná situace. Neříkám, že případ vyřeším, 
ale pokud je takových lidí víc, je to na zamyšlení, zda 
nenavrhnout zákonnou změnu. Lidem často pro jejich 
neznalost pomůže jen nasměrovat je na správné úřed-
níky a otevřít ty správné dveře. 

 Máte nějaký nejvyšší cíl, metu, které byste ráda 
dosáhla? 
 Nikdy jsem nešla za žádnou funkcí, ale vždy mi šlo 
o výsledek. Po čtyřech letech práce v Poslanecké sně-
movně bych byla ráda, kdybych mohla říct: toto jsem 
prosadila, tohle je moje zásluha. 

 Jak se pracuje v Poslanecké sněmovně? Jde to 
podle Vašich představ? 
 Ano i ne. Pro spoustu lidí je práce poslance nečitel-
ná, považují je za lidi odtržené od reality. Lidé vidí jen 
přenosy z PS, kde jedni a ti samí poslanci předvádějí 
nekonečná rétorická cvičení, často plné urážek se 
snahou zviditelnit sebe a svou stranu. Na to si zvykám 
velmi těžko. 
 Na druhou stranu práce ve výborech, kde jsou za-
stoupeny všechny politické strany, má spád, všichni se 
připravují, přispívají svými připomínkami a poznatky z 
praxe, jde se do hloubky problému. Ve výborech jsou 
většinou specialisté na danou oblast, lidé, kteří tomu 
rozumí. A rozhodně tam nedochází k osobním útokům, 
jak je to ve sněmovně. 
 Pokud to poslanec myslí opravdu vážně, je to práce 
časově velmi náročná, samozřejmě většinou včetně 
víkendů, jako u komunálních politiků. 

 Jsou i poslanci, kteří to vážně nemyslí? 
 Takhle bych to neřekla. Ale je pravda, že mnoho 
poslanců dokáže paralelně pracovat jako hejtman, 
lékař nebo jiné civilní povolání. Já osobně si neumím 
představit, kde bych při vší své práci vzala čas a energii 
na něco jiného. 

 Možná mi to jen tak přijde, ale nejsou u nás zákony 
schvalovány jaksi pomalu? 
 Tohle, jak jsem zjistila, nejde příliš ovlivnit. První čtení, 
druhé čtení, třetí čtení, pak do Senátu, následně prezi-
dentovi… Ti to samozřejmě mohou vrátit, což se také v 
mnoha případech děje. Návrhy prochází rukama hned 
několika výborů po každém čtení a než se vrátí zpátky 
k dalšímu projednávání, může to trvat klidně i půl roku. 
Takže to trvá skutečně velmi dlouho a já se obávám, že 
některé věci, které jsem chtěla prosadit, se nestihnou 
za jedno volební období vůbec dokončit. Ale tohle nijak 
ovlivnit nedokážu, tak to prostě je. 
 Bojím se i toho, že přestože by se nám mohlo podařit 
prosadit dobrou věc, opozice několikaměsíční práci 
smete ze stolu jen proto, že to nebyl jejich nápad., což 
je velmi demotivující. Bohužel - i tohle je realita. 

 Je pravda, že když se člověk občas kouká na 
záznam z Poslanecké sněmovny v televizi, nestačí 
se divit… 
 Co třeba veřejnost neví, je fakt, že ve Sněmovně 
existuje přednostní právo na proslov pro předsedy 
poslaneckých klubů. Jeden řekne něco, urazí druhého, 
který se ihned přihlásí o slovo a takhle to jde mnohdy 
donekonečna. Navíc se někteří mí kolegové chovají 
úplně jinak, když je přítomen televizní štáb, než když 
jednáme bez jejich přítomnosti. Když to člověk vidí, 
napadne ho, zda před vstupem do vrcholové politiky 
neměl absolvovat ještě navíc nějaký divadelní kurs :-) 

 V čem se liší vrcholová politika od krajské, regi-
onální? 
 Zatímco vrcholová politika je o stranách a jejich vo-
lebních programech, krajská, a zejména regionální, je o 
potřebách měst a jejich občanů. Uvedu krásný příklad. 
Minulý týden se uskutečnilo ve Slavkově výjezdní za-
sedání rady Jihomoravského kraje a setkání s poslanci. 
Pan hejtman i radní nás seznámili s tím, s čím potřebuje 
kraj pomoci a všichni poslanci napříč politickými stranami 
slíbili pomoc. Každý za oblast, které se věnuje. 

 Co považujete za největší slabinu našeho města 
a co zde naopak máte ráda? 
 V Blansku jsem doma a vždycky to tak bude. Líbí se 
mi jeho okolí, příroda a vždy jsem se již z Prahy těšila, 
až si vychutnám klid…ale někdy je zde ten klid až moc 
velký. Někde jsem četla, že když jdete v neděli po městě, 
jako by všichni někam odjeli. Dávám autorovi za pravdu. 
Určitě je zde dostatek sportovních akcí, pokulhává ale 
kultura a rozhodně vzhled Blanska. I když jsem byla pro 
zbourání bývalého hotelu Dukla, z toho, co tam vyrostlo, 
jsem neuvěřitelně zklamaná. Mám pocit, že na radnici 
chybí ženská ruka, pro kterou by v našem městě byla 
prioritní zeleň, květiny, odpočinkové zóny pro seniory, 
hřiště pro nejmenší děti, lavičky a hlavně čistota. 

 Jak se Vaše nynější práce promítne zde v Blan-
sku? 
 Jak jsem zmiňovala setkání hejtmana a radních s 
poslanci, na úrovni města to zatím nefunguje. Pro ve-
dení města jsem opoziční politik, raději po mně nikdo 
nic nechce, nikam mě nezve. Ale já věřím, že se to po 
volbách změní, nyní se již hraje komunální kampaň… 

 Mohou se na Vás občané obrátit s prosbou, ná-
mětem? 
 Samozřejmě, kdykoli. Kancelář na Sukově 4 je pro 
veřejnost otevřena každé pondělí od 8 do 16 hodin, a 
když tu nejsem já osobně, je tu moje asistentka, právnič-
ka, která může v mnoha případech také osobně poradit. 
Lepší je určitě kontaktovat asistentku přes telefonní 
čísla 546 212 312 (pouze v pondělí) nebo 775 970 030 
a domluvit s ní osobní schůzku. 

 Proč myslíte, že vaše strana ANO 2011 získala 
tolik hlasů v posledních volbách? 
 Myslím, že lidé jsou velmi otráveni politikou tradičních 

politických stran a hledají změnu. Koneckonců jsme to 
od lidí slyšeli v kampani, a proto tak drtivě vyhrálo ANO 
2011. Lidem vadí nevyšetřené korupční kauzy, když slyší 
o rozkradených milionech, přičemž sami mají existenční 
problémy. 

 Komu jste dala hlas v posledních volbách prezi-
denta a proč zrovna jemu? 
 Když dovolíte, toto si nechám pro sebe. Nestydím se 
za to, koho jsem volila, ale ať řeknu kohokoli ze dvou 
kandidátů, polovina občanů v Blansku byla proti jednomu 
z nich. 55:45. 

 Kdybyste si mohla vybrat libovolné zaměstnání, 
co byste ráda dělala? 
 Asi bych byla zdravotní sestrou nebo lékařkou, takže 
stále jsem u toho pomáhat lidem. Už před volbami jsem 
uvažovala, že pokud nebudu zvolena, ráda budu dál pra-
covat v sociální oblasti, nebo pro veřejnost na komunální 
úrovni. Chtěla bych předávat svoje zkušenosti ostatním 
pečujícím v tom, co opravdu znám – péči o klienty s 
onemocněním demencí nebo aktuálně paliativní péči. 
Tak třeba bych si založila vzdělávací agenturu.

Martin Müller

Glosa
O čem se mluví 
a o čem ne

 Kruhový objezd u Sportovního ostrova se letos 
stavět nebude. Článek s takovým titulkem jsem 
našla v dubnu na webu Blanska. Datum zveřejnění 
je uvedeno 27. března. Ale ten den jsem na něj ne-
narazila, i když na úvodní stranu blanenského webu 
koukám obvykle každodenně.  Asi mi prostě unikl a 
předpokládám, že nejsem jediná. 
 Přitom je to docela důležitá informace, které jsem 
se však musela dopátrat. Žádná zmínka na tiskové 
konferenci, nikde žádná diskuze občanů na dané 
téma. Na Facebooku města je to samá pozvánka 
na akce nebo sdílení článků, které pochvalně hovoří 
o tom, co se v Blansku dokázalo. Ale když se děje 
něco, k čemu by mohli mít lidé připomínky, hraje si 
vedení města na mrtvého brouka. 
 Chybí zde možnost otevřené diskuze. Chápu, že 
je to nepříjemné a občas se může nějaká anonymní 
debata vyhrotit v snůšku vulgarismů. Pak přece není 
problém příspěvky promazat nebo diskuzi zastavit. 
Ale proč se občané města nemohou pustit do věcné 
diskuze, v níž by všechny strany mohly objasnit svá 
stanoviska? Chtějí tady lidi vůbec diskutovat? Město 
občas uspořádá veřejné setkání v kině a stěžuje si, 
že tam nikdo nepřišel, tudíž to zřejmě nikoho neza-
jímá. Ale opak je možná pravdou; jen prostě žijeme 
v době, kdy lidé nemají chuť a čas se takto osobně 
setkávat. Netvrdím, že je to dobře, ale nejspíš prostě 
nezbude, než se tomu přizpůsobit… 
 Kdyby zde byla možnost diskutovat na internetu, 
možná by vedení města pochopilo obavy lidí, kteří 
bydlí v blízkosti plánovaného kruháče, anebo by 
tamní obyvatelé nakonec uznali – po vyjádření 
odborníků – že jejich obavy jsou zbytečné. Třeba 
by se našly jiné alternativy řešení, kompromisy… 
Možná by se pak předešlo všem těm neustálým 
zdlouhavým procesům, kdy se lidi neumí vzájemně 
dohodnout, pořád se někdo odvolává, kvůli čemuž se 
vše neustále prodražuje. A je jedno, zda jde o kruhový 
objezd, obchodní centrum nebo třeba o dálnici. 

-mha-
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DEN MELANOMU
v Nemocnici Blansko

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

 Na světě pravděpodobně neexistuje člověk, který by na kůži neměl ani jedno mateřské znaménko. 
Ať už Vás Vaše znaménka provází od narození nebo se objeví v průběhu života, je dobré mít je pod 
kontrolou. Mohou být i varovným signálem. Maligní melanom, tedy rakovina kůže, je jedním z nej-
zhoubnějších nádorů. Bohužel je stále častěji diagnostikován i u mladých lidí. Na toto onemocnění 
v ČR ročně zemře asi 300 lidí. Narůstá četnost především ve skupině žen do třiceti let. 

 Prevence je v tomto případě efektivní ochranou. 
Pravidelné kontroly pigmentových znamének mo-
hou problém odhalit včas a pomocí následného 
chirurgického zákroku předejít větším komplikacím 
a následkům. Na pozoru je potřeba mít se především 
v případě, když znaménko začne měnit svoji 
velikost, tvar nebo barvu, nebo začne svě-
dit. Samozřejmě nemusí jít vždy o závažné 
onemocnění, je ale nutné vyšetření lékařem.
 I letos se blanenská nemocnice zapojí do 
preventivní akce DEN MELANOMU, tj. den, 
kdy si může každý nechat svá znaménka 
bezplatně prohlédnout a vyšetřit zkušeným 
dermatologem.

Místo konání: kožní oddělení Nemocnice 
Blansko, 4. patro lůžkové části nemoc-
nice 
Termín: pondělí 23.4.2018, čas: 7:30 – 
14:30 hodin, bez objednávání! 

 „Je lepší přijít desetkrát zbytečně než jed-
nou pozdě.“ Toto je heslo, které v Nemocnici 
Blansko rádi opakujeme. A víme proč! Rok co 
rok se utvrzujeme v tom, že včasná kontrola 
(prevence) může člověku zachránit život. 
Zejména pak v případě pigmentových zna-
mének. Zájem lidí o tuto možnost vyšetření 
rok od roku roste a ani letos tomu nebude 
jistě jinak. Jsme za tento trend velice rádi! 
Pravidelné kontroly pigmentových znamé-
nek jsou důležité. Vyšetření je jednoduché 
a nezatěžující. Zaměřujeme se i na další 
kožní nádory – basaliomy, spinaliomy, či na 
ostatní rizikové útvary. Jestliže odhalíme 
nález, pacientovi zajistíme další péči. 
 Kdo si nestihne v tento vyhrazený den 
nechat svá znaménka zkontrolovat, může 

se objednat na recepci kožního oddělení (tel.: 516 
838 365) k vyšetření.  Naším cílem je odhalit maligní 
melanom včas, protože pouze včasná diagnostika 
znamená lepší prognózu. 

-ko-
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Turisté s hákem 
jsou vítáni

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny

PŘIJMEME NA HPP ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
a na sezónu brigádníky z řad studentů
nebo matek na mateřské dovolené

7.4. začínáme GRILOVAT

sledujte náš Facebook:

Myslivna Blansko

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

U
ů

T

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,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

o

a

pi

k

oolyuretano

NOVE
míchání
autolaku

ˇ

- 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

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
kovovýroba IK ENGINEERING, s.r.o.

Spešov č. p. 46

tel.: 516 432 207

www.ik-e.cz, e-mail: obchod@ik-e.cz

přijmeme pracovníka na pozici: 

•  OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO•  OBSLUHA CNC OHRAŇOVACÍHO
  A VYSEKÁVACÍHO LISU  A VYSEKÁVACÍHO LISU

 - nutná znalost čtení výkresové dokumentace

 - jednosměnný provoz

 - nástup možný ihned, nástupní mzda 20.000-26.000

 Neděli 8. dubna si v kalendáři mohou vyznačit všichni turisté a nadšenci pro recesi. Na nádvoří 
pivovaru v Černé Hoře společně zahájí letošní turistickou sezónu. 

 Akci již pravidelně zaštiťují tři hlavní organizátor-
ské subjekty – město Blansko, město Boskovice a 
Pivovar Černá Hora. „Je to turisticko-společensko-
-recesistická záležitost, kde opravdu velký důraz 
klademe na tu recesi,“ uvádí vedoucí oddělení 
propagace a cestovního ruchu Martina Hejčová. 
 Zahájení sezóny je vždy spojeno s vytvořením 
nějakého netradičního českého rekordu, od čehož se 
odvíjí i slogan každého ročníku. Letošní motto zní: 
Trable a nudu, zajisté, na háku mají turisté.  Rekord 
totiž bude spočívat ve shromáždění co největšího 
počtu lidí, kteří „mají něco na háku“. 
 „Téma je vždy vymyšleno tak, aby všichni, i do 
poslední chvíle nerozhodnutí turisté, měli možnost 
splnit podmínky rekordu bez nějaké speciální přípra-
vy. Hlavní podmínkou tedy je, přinést si nějaký hák, 
háček – rybářský háček, háček na vánoční stromek, 
řeznický hák… prostě co doma najdete. Důležité 
je na tento hák něco zavěsit, a pak jste ofi ciálními 

účastníky českého rekor-
du,“ vysvětluje Hejčová. V 
minulých letech přicházeli 
turisté například s dobrou 
myslí nebo ti, kteří dosáhli 
na vavříny. Rekord má vždy 
daná pravidla, která kontro-
luje agentura Dobrý den z 
Pelhřimova.
 Sčítání osob s hákem 
bude probíhat od 12 do 14 
hodin. Účastníci rekordu za 
odměnu obdrží zdarma pou-
kázku na černohorský nápoj 
a klobásu. Kupon je navíc 
slosovatelný. 
 Samotné zahájení tu-
ristické sezóny již tradičně 
spočívá ve slavnostním na-
krojení turistického salámu 

ve 14 hodin. V 15 hodin se pak uskuteční vyhlášení 
výsledků rekordního pokusu, ocenění nejoriginálněj-
ších věcí na háku a slosování účastnických kuponů o 
ceny. V průběhu odpoledne bude v rámci doprovod-
ného programu hrát country kapela Prak. Zástupci 
měst Blansko a Boskovice budou také návštěvníky 
informovat o turistických novinkách pro letošní rok. 
 Turisté se mohou do Černé Hory vydat po ně-
které ze tří plánovaných pěších tras. Starty jsou v 
Lelekovicích (trasa 20 km), ve Svinošicích (14 km) 
a na Hořicích (8 km). Z parkoviště u Zámecké Sýpky 
v Blansku budou odjíždět autobusy, které zájemce 
zdarma dovezou na výchozí stanoviště. Odjezd 
autobusu do Lelekovic je v 7.45 hod., do Svinošic v 
8.00, 8.30, 8.45 a 9.15 hod., na Hořice v 8.00, 8.30, 
8.45, 9.15 a 9.30 hod. Po skončení akce pak budou 
u pivovaru připraveny autobusy, které návštěvníky 
dopraví do Rájce-Jestřebí k vlakové zastávce.

-mha-

Foto: Jana FranchiFoto: Jana Franchi

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 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

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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



6. dubna 20186

MEDIÁLNÍ PARTNER

– 

 



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

76. dubna 2018

* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Sportovní kočárek Lotus černé barvy s plánštěnkou-
,v záruční době téměř nepoužívaný. Tel. 606279387.
* Jízdní kola, stůl psací 160x80 cm, dveře interierové 
vnitřní 80 levé - nové, zabalené, za poloviční cenu, 
odstín šedé leta. cena dohodou. Tel. 608889821.
* Pneu s disky na Škoda Fábia  letní  185/60 R 14 
-  2ks vzorek 5,5 mm  a jen pneu letní 165/70 R14  
- 4ks vzorek 5,5mm. Tel. 608889821.

      PRODEJ    

* Věnuji starší dřevěnou dětskou rozkládací židličku , 
za odvoz. Tel. 606279387.
* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko pod 
Horní Lhotou. Tel. 604550828.
* Pronajmu garáž na Zborovcích. Tel. 728200680.
* Pronajmu zděný byt 3+1 v Blansku pět minut od 
centra. Cena 12 000 Kč/měsíc včetně energií. Tel. 
606123262.

      RŮZNÉ    

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

PŘIJMEME PRODAVAČKUPŘIJMEME PRODAVAČKU    
do prodejny obuvi Blansko "SEVER"do prodejny obuvi Blansko "SEVER"
Strukturovaný životopis posílejte na 
obchod@obuv-konsorcium.cz nebo přímo 
na prodejnu obuvi, Dvorská 32, Blansko.
 tel. 516 414 488, pí. Žirovnická

Uzávěrka žádostí: 23.4.2018 
Nástup od 1.6.2018

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální předprodej:
90's dance music & Lunetic – 13. 4. 2018 od 21:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 200 Kč.
Jižní Amerika na motorce s Mirkou Neubauerovou 
– 22. 4. 2018 v 16:30 hod., Kulturní dům, Těchov. 
Cena: 100 Kč.
Brněnský Majáles 2018 – 5. 5. 2018 od 12:00 
h, Výstaviště, Brno. Cena 480 Kč (do 23. 4. 
2018)/580 Kč (do 4. 5. 2018).
Čarovné tóny Macochy 2018 
13. 6. 2018, 18:00 – FELIX SLOVÁČEK, Sloup-
sko-šošůvská jeskyně Eliška, Cena 380 Kč
14. 6. 2018, 18:00 – Hradišťan s Jiřím Pavlicou, 
Jeskyně Výpustek, Cena 620/520 Kč. 
15. 6. 2018, 18:00  – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou, Jeskyně Výpustek, Cena 620/ 520 Kč 
16. 6. 2018, 18:00 – MÁME RÁDI JAZZ A EVER-
GREENY, Jan Smigmátor s Dashou , Kateřinská 
jeskyně, Cena 520 Kč
17. 6. 2018, 18:00 – KONCERT PRO DESET 
STRUN – Jaroslav Svěcený (housle) a Miloslav 
Klaus (kytara), Punkevní jezírko na dně propasti 
Macocha, Cena 480 Kč.
Morava PARK FEST 2018 - 23. 6. 2018 od 12:00 
h, zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v 
předprodeji do 18. 6. 2017: 499 Kč/dospělý, 200 
Kč/děti 6-15 let. Děti do 5 let a ZTP/P mají vstup 
zdarma.
Michal Nesvadba z Kouzelné školky – 29. 9. 2018 
v 10:00 h, Kino Blansko. Cena 170 Kč, děti do 3 
let vč. zdarma. Poslední volné vstupenky. 

Aktuální pozvánka
V sobotu 7. dubna se koná druhý ročník dobrovol-
nické akce Dejme Blansku zelenou! Od 10:00 do 
12:00 hodin se bude na Sportovním ostrově Lud-
víka Daňka sázet druhá polovina plotu mladých 
habrů. Každý dostane možnost vysadit si vlastní 
strom a případně do jeho kořenů ukrýt svůj vzkaz 
pro příští generace. Vezměte si s sebou nářadí. 
Drobné občerstvení, pečivo a špekáčky dostanete 
na místě zdarma. 
Již 12. ročník Zahájení turistické sezony 2018 se 
uskuteční v neděli 8. dubna na nádvoří černohor-
ského pivovaru. Letos se město Blansko, město 
Boskovice a Pivovar Černá Hora společně s tu-
risty pokusí pokořit rekord v počtu lidí na jednom 
místě, kteří „mají na háku“, tzn., že budou mít 
u sebe hák nebo háček (rybářský, koupelnový, 
řeznický hák,  háček na vánoční ozdoby nebo 
ručníky, apod.), na kterém bude zavěšený nějaký 
předmět. Od 12:00 do 14:00 h bude u vstupu na 
pivovarské nádvoří probíhat sčítání turistů, kteří 
„mají na háku“, v 14:00 h proběhne slavnostní 
zahájení turistické sezony a v 15:00 h budou vy-
hlášeny výsledky rekordu. Po celou dobu bude k 
pohodové náladě hrát country kapela Prak. 

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

Velikonoční výstavyKADEŘNICTVÍ 
MATRIX 

Antonína Dvořáka 15a, Blansko

Damské a panské kadeřnictví po mateřské 

znovu v provozu. Provozní doba dle objednání.

Sabina Kučerová 
tel. 724 937 250 

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

14. duben 2018 / zámek BLANSKO

pořádá

Hudba nás baví IV                            
aneb jarní Orffovské inspirace

vzdělávací seminář 
hudební výchovy

kontakt: orff@post.cz, 776 209 222 / více info na  www.muzikantik.cz 

Drama na turnaji 
nejmladších 
basketbalistů

 Až dramatické prodloužení rozhodlo o vítězi 
basketbalového turnaje přípravek do 10 let v 
Blansku. Tím se nakonec stal pořádající celek 
BBK, který tak dokázal Žďáru nad Sázavou oplatit 
porážku z předchozího turnaje.

 „Turnaj splnil svůj účel, tým do 10 let nemá ještě 
svoji soutěž a ne všichni hráči a hráčky se uplatní ve 
vyšší kategorii. Právě tyto turnaje jsou pro ně jedinou 
možností zahrát si zápasy,“ uvedla trenérka Blanska 
Michaela Tužilová.

Výsledky týmu BBK Blansko:
BBK Blansko  -  SAM BŠM Brno  60 : 14
BBK Blansko  -  Žďár nad Sázavou   36 : 33 po 
prodloužení

Body celkem:
Fořtík 21, Jirků 17, Zeman16, Kříž D. 12, Zezula 8, 
Tylečková, Popelka J. a Popelka T. po 6, Alexová a 
Kříž S. po 2b.

 Domácího prostředí využili také hráči do 13 let, 
kteří sehráli dva dramatické zápasy s velkým rivalem 
z Podolí. Oba se jim podařilo vyhrát a dotáhli se tak 
na svého soupeře v tabulce o 5. až 9. místo Oblast-
ního přeboru.

Výsledky:
BBK Blansko - SK Renocar Podolí 55 : 46
BBK Blansko - SK Renocar Podolí 43 : 42

Body celkem:
Dymáček 24, Ježek 20, Tyleček 19, Zouhar 12, 
Ondrová A. 8, Hynek 6, Kučerová 4, Ondrová D. a 
Konečný 2, Sedlák 1b.

-kaj-

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY od 304 CK

Alexandria * Blue Style * Čedok * Exim * Firo * Fischer * Neckermann * Travel2002

BULHARSKO*DJERBA*EGYPT*KALÁBRIE*ŘECKO*ŠPANĚLSKO*TURECKO
  NABÍDKY 1.MINUTY POKRAČUJÍ – VYBRANÉ KAPACITY:  

DÍTĚ ZCELA ZDARMA* SLEVY AŽ 37% = VYUŽIJTE VČAS!!!

tip: ŠPANĚLSKO MAR MENOR – ráj mezi 2 moři: lety z BRNA!

LUXUSNÍ PLAVBY EVROPOU I EXOTIKOU 2018/ 2019LUXUSNÍ PLAVBY EVROPOU I EXOTIKOU 2018/ 2019

Šlágr dovolená 50+ EXLUZIVNĚ JEN U NÁS!Šlágr dovolená 50+ EXLUZIVNĚ JEN U NÁS!
Pomůžeme splnit Vaše přání, naše věrnostní slevy se Vám vždy vyplatí! 

DO SVĚTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS!

Velikonoční 
zámek

 Již tradiční velikonoční vý-
stava se konala ve středu před 
Velikonocemi na blanenském 
zámku. Zručné ženy i muži 
připomněli návštěvníkům jarní 
a velikonoční tradice a zahrála 
cimbálová muzika Veronica, při 
níž si děti z mateřských škol 
mohly společně zazpívat lidové 
písničky. 
 V komnatách a v multimedi-
álním sále byly k vidění různé 
výrobky a nechyběly ani ukázky 
tvorby – škrabání a malování 
vajec, zdobení perníčků, výroba 
skleněných fi gurek, paličková-
ní, zdobení vajec drátováním, 
slámou či háčkováním, pletení 
proutěných košů a pomlázek, 
tkaní na rámu (krosienka) a 
další. Dekorace bylo možno 
také zakoupit. 

Velikonoční 
výstava 
v nemocnici

 Galerie Jonáš se opět po 
roce uspořádala ve vestibulu 
blanenské nemocnice výstavu 
výrobků s velikonoční tema-
tikou. Šlo především o vejce 
zdobená různými technikami 
(slámou, papírem – qulling, 
děrovaná…), ale také další 
umělecké kousky, jako napří-
klad postavičky ze šustí či ke-
ramiky nebo zdobené perníčky. 
Veškeré výrobky pocházely z 
rukou místních tvořivých lidí. 

-mha-
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6. dubna 20188

Blanenští senioři se vydali 
do Macochy. Na vozíčku

Finalista televizní soutěže 
zazpívá v Blansku

PŘÍMĚŠŤÁKY
 V NEMOCVIČNĚ
  pro děti od 6 do 12 let

Turnusy: 16. - 20.7. 2018 
    06. - 10.8. 2018
    13. - 17.8. 2018
-  turnus od pondělí do pátku, denně od 7.00 do 15.30 hodin
-  cena turnusu 1 600,- Kč (zahrnuje pitný režim, dopolední a odpolední svačinku, 
 oběd, 1x výlet, tréninkový plán a aktivity)
-  přihlášky k dispozici koncem března 2018 na: www.nemocvicna.cz, www.nemobk.cz 
 a osobně na recepci Nemocvičny
-  termín pro odevzdání závazné přihlášky a platbu: do 15.5.2018
- více informací na: ostra@nemobk.cz, tel.: 725 444 070, 720 987 564

Zaměříme se na na protažení těla a pohybové základy dobré pro kondici a rozvoj Vašich dětí. 
Samozřejmě vše zábavnou formou!  
Nebudou chybět základy gymnastiky, aerobní cvičení, rozvoj vytrvalosti, samostatnosti, 
sebedůvěry dítěte a v neposlední řadě začlenění se do kolektivu. 

Naším cílem je naučit děti lásce ke sportu a pohybu.

NOVINKA!

Na všechny děti se těší tým Nemocvičny
Smetanova 8, Blansko  |  www.nemocvicna.cz  |  tel. 720 987 564

O Vaše děti se postará trenér Nemocvičny, instruktor a zdravotník 

- všichni zaměstnanci Nemocnice Blansko! 

Náš tým: DENISA, HYNEK, BARČA, JOLANA a KATKA

Březen, za kamna vlezem. 
Duben, s OBL závodit budem!

 Trošku upravenou pranostikou se vás snažíme nalákat na nadcházející závody v seriálu Okresní 
běžecké ligy. Březen byl přece jen trošku odpočinkovým měsícem, ale žádný závodník jej jistě nepro-
lenošil. Ba naopak. Spoustu běžců bylo vidět na tradičních i méně tradičních tréninkových místech a 
případně svou formu pilovali na závodech mimo OBL. Třeba při Běhu na Nový Hrad nebo při honičce 
za velikonočním zajícem v Olešnici. Nejblíže nám jsou Hořice, které nás čekají v neděli 8. dubna. Pak 
se ještě sejdeme ve Skalici nad Svitavou a také na dráze v Blansku. Tak ať nám počasí přeje a máme 
suchou trasu.

 Hořická osmička se nám přesunula na nedělní 
termín. Podobné nastavení už pořadatelé aplikují 
na podzimní Hořické rokli a tento systém se jim 
již osvědčil. Zatím se veškeré rozmary počasí 
odehrávají zejména na severní části okresu a tak 
nepředpokládáme žádnou kalamitu v lesním porostu. 
Trasa by pak měla být tradiční. Sníh na cestách také 
nečekejte, ačkoliv v minulosti to tak již bylo. Zkrátka 
aprílové závody mohu běžcům i pořadatelům nachys-
tat různá překvapení. Byť Hořická osmička nenabízí 
dětské kategorie, tak se na závod jistě chystá pěkná 
řádka závodníků. Proto prosím využijte v maximální 
možné míře kapacitu parkoviště na začátku Hořic a 
raději se kousek projděte.
 To o týden později 14. dubna bude ve Skalici nad 
Svitavou jistě pořádně veselo, protože tady bývá 
dětí jako smetí. Však je součástí závodu i tradiční 
Boj o 1. místo. Je to soutěž dětí o putovní pohár. 
Členové oddílů tak nezávodí pouze sami za sebe, 
ale mohou společně se svými parťáky vybojovat i 
krásný keramický pohár. Ti nejmenší závodníci si 
na fotbalovém hřišti mohou zaskotačit s veselým 
klaunem. Kdo obleče tento kostým letos? Přijeďte 
na Skalickou desítku a uvidíte. Také bude zajímavé, 
jaké taktické plány chystají muži na volbu směru při 
hlavním závodu. Letos jim pořadatelé totiž nabízí 
možnost volby. Tak ať si vyberou tu nejlepší variantu.

 Třetím dubnovým závodem je v pátek 20. dubna 
5.000 metrů na ovále na ASK Blansko, které si 
můžou závodníci zaběhnout v rámci Jarní pětky na 
dráze. I letos pořadatelé zařazují závod pro starší a 
mladší žáky a žákyně a také pro přípravku chlapců 
a dívek, takže ani tyto kategorie nepřijdou zkrátka. 
Oproti Skalické desítce, tady žádná volba směru 
nepřichází v úvahu a poběží se tradičně v protisměru 
hodinových ručiček. Pakliže nedojde k rozdělení na 
více drah v rámci jedno rozběhu, tak to bude 12 a 
půl okruhu. Jelikož je tento závod svým způsobem 
specifi cký, tak je třeba dbát pokynů pořadatelů a 
pilně nastudovat propozice k závodů. Ulehčíte tak 
pořadatelskému týmu práci a sami předejdete pří-
padným komplikacím.
 K posledním dvěma jmenovaným závodům při-
pomínám, že přípravky, mladší a starší žactvo mají 
možnost „ulovit“ plusové body do Žákovské ligy 
Tajovský reality. Není třeba dělat nic navíc. Prostě 
se závodu zúčastníte, při účasti nahlásíte klubovou 
příslušnost k oddílu se sídlem na okrese Blansko 
nebo bydliště na okrese Blansko a vše je hotovo. 
Pokud přesná pravidla této soutěže neznáte, tak ve 
Skalici i v Blansku obdržíte letáček k této soutěži.
 Těšíme se s vámi na viděnou a ať to běhá.

Za Okresní běžeckou ligu Jiří Vrtílka, ředitel
www.oblblansko.cz

 V pátek 13. dubna do Katolického domu v Blansku zavítá úspěšný slovenský zpěvák Juraj Hnilica, 
který se proslavil díky televizní soutěži Česko Slovensko má talent. Blansko je jediným místem na 
jižní Moravě, kde se zpěvák v rámci svého turné po České republice zastaví. 
 „Som nesmierne šťastný, 
že celý apríl budem mať mož-
nosť hrať v rôznych kútoch 
Českej republiky. Mám moc 
rád českú kultúru a celkovo 
mi je moc sympatické, že u 
našich bratov majú o veľa 
viac v obľube pesničkárov,“ 
neskrývá své nadšení Juraj 
Hnilica. „Keďže ide čisto o 
sólo, akustické turné som 
sám zvedavý, ako moju tvor-
bu budú vnímať a aké pocity 
im prinesú moje piesne.  Mi-
lujem hranie s kapelou, ale 
taktiež aj takéto sólové, kde 
môžem viac variovať po čas 
hrania a byť viac slobodnejší,“ 
prozrazuje slovenský zpěvák.
 V televizní soutěži vystupo-
val se svou autorskou tvorbou. Porotkyni a zpěvačku 
Lucii Bílou svým vystoupením okouzlil natolik, že jej 
poslala z castingu rovnou až do fi nále. Nakonec se 
umístil na třetím místě a jako jeden z mála fi nalistů 
na sobě dále pracuje. Písně si sám skládá. 
 Nyní vydal nové album s názvem „Slnečný…“, 
které na českém turné představí. Hudbě se věnuje 
více než sedmnáct let. Před účastí v soutěži vydal 
debutové album „Dovoľte mi představit sa Vám“. 
Refrénem „Milujem našu Zem…“ si získal srdce 

nejen Lucie Bílé, ale také tisíců lidí na Slovensku i v 
České republice. 
 „Moc sa teším na kopec nových zážitkov a pevne 
verím, že aj kopec nových, skvělých ľudí, ktorých 
budem mať možnosť spoznať,“ říká věčně pozitivní 
a energický Juraj Hnilica. Vstupenky na jediný kon-
cert na jižní Moravě je možné koupit v předprodeji 
prostřednictvím emailu rezervace@skdblansko.cz, 
nebo na místě. Koncert začíná v 19 hodin. 

-mha-

Foto: durikes.czFoto: durikes.cz

 Skoro jako na bájné cestě do středu Země s profesorem Lidenbrockem se mohli cítit obyvatelé 
SENIOR centra Blansko, když pomalu sestupovali do útrob rozpukaného skalního masivu devon-
ského vápence, který obklopuje svým pevným sevřením ponornou říčku Punkvu.  Neocitli se však 
ve zmiňovaném románu od Julese Verna, nýbrž vyrazili ve středu 21. března vlastními silami a v 
doprovodu zaměstnanců domova vstříc novým zážitkům.

 Díky zdařilé rekonstrukci 
prohlídkové trasy v Punkev-
ních jeskyních se totiž bla-
nenští senioři rozhodli vydat 
až na dno Macochy a zpět 
suchou nohou, v některých 
případech „suchým kolem“. 
Více než polovina ze třinácti 
seniorských účastníků výpra-
vy úspěšně pokořila jeskyni 
na invalidním vozíku. Od-
měnou za odvahu obyvatel 
SENIOR centra Blansko a za 
ochotu a pomoc doprovázejí-
cích zaměstnanců  byl všem 
jedinečný výhled ze dna pro-
pasti Machocha. Společná 
fotka na památku nám budiž 
hezkou tečkou za tímto výjimečným, a pro některé 
členy výpravy i jejich prvním zážitkem z takového 
atraktivního místa, jakým dno nejhlubší suché pro-
pasti v ČR jistě je.
 Dovolte mi poděkovat zaměstnancům SENIOR 
centra Blansko za přípravu a realizaci výletu, dále 

pracovníkům ČAD Blansko, a. s. za ochotu a spo-
lupráci při zapůjčení nízkopodlažního autobusu a 
konečně i vedení CHKO Moravský kras za vstřícnost 
a toleranci našich individuálních požadavků.

Petr Novotný, metodik a soc. pracovník 
SENIOR centra Blansko, p. o.


