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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Dlouho se zdálo, že situace okolo výstavby nových bytových domů na Písečné v lokalitě Nad 
Čertovkou je na mrtvém bodě. Pravdou je, že touto dobou měla stavba již dávno stát a nové byty 
obývat noví majitelé. Jak to vypadá se stavbou? Kdy začne? Kolik budou stát byty? Máme pro vás 
vše, co potřebujete vědět.

že do každého pokoje vede zvlášť vchod. U větších 
bytů je WC odděleně od koupelny.
 Jak jsem již zmínil, ceny jsou přijatelnější než ceny 
momentálně prodávaných použitých bytů v Blansku. 
Navíc bydlení "v novém" je daleko méně nákladné a 
vždy komfortnější. Například měsíční náklady v no-
vém 1+kk slibuje Jan Musil na 1.500 Kč. V této ceně 
je elektřina, plyn, topení, úklid společných prostor, 
fond oprav, správa nemovitosti, pojištění bytového 
domu a elektřina ve společných prostorách. Ve 
srovnání s bytem 1+kk na Chelčického je tato cena 
o 2.000 Kč levnější. Další nespornou výhodou je fakt, 
že kupující může v průběhu stavby zasáhnout do 
výsledné podoby bytu. Nemůže samozřejmě měnit 
obvodové zdi, ale ovlivnit uspořádání příček, dveří, 
vzhled koupelny či podlah ano. Jinými slovy - kupující 
zde může realizovat vlastní představy a přání o byd-
lení a spolupodílet se tak na vzniku místa, kterému 
bude dále říkat "domov". 
 Mezi další nesporné výhody nového bytu patří 
záruka 5 let a taky skutečnost, že byt bude rovnou 
k nastěhování. Případná rekonstrukce nepřipadá v 
úvahu po dobu dalších mnoha let, zatímco po koupi 
staršího bytu je obvykle nutností v nejbližších měsí-
cích; stejně jako úprava interiérů v podobě nových 
dveří nebo výmalby. Ani jedna z těchto investic - ať 
už rozsáhlejší stavební rekonstrukce nebo běžná 
obnova zařízení, u nového bytu nehrozí. U nového 
bydlení rovněž odpadá jinak zákonem daná daň z 
nabytí ve výši 4 % ceny nemovitosti. 

 Ti z vás, kteří shání byt na bydlení či investici nebo 
se alespoň občas podívají, kolik dnes stojí nemovi-
tosti v Blansku, dobře vědí, že i takový dvoupokojový 
byt je dnes velkým luxusem. Ovšem jen v případě, že 
se vám vůbec podaří něco sehnat. Bytů je totiž velice 
málo. A ceny? Nedávno jsem viděl dvoupokojový byt 
na Zborovcích za cenu 2,8 milionu korun. Uznejte 
sami, že tato suma je za bydlení na ploše necelých 
šedesáti metrů astronomická. Ale co naplat, kdo 
chce bydlet, tomu nezbývá nic jiného než se situaci 
podřídit. A nebo - počkat si na nové byty, které se 
snad již brzy začnou stavět na Písečné. Podle mých 
informací rozhodně nemají být tak drahé a navíc 
takové bydlení v novostavbě skýtá nespočet výhod.
 V minulém týdnu nabylo moci územní rozhod-
nutí o stavbě bytových domů Nad Čertovkou. Co 
to znamená? Toto rozhodnutí je fi nálním krokem 
vstříc ke stavebnímu povolení. A jak říká Jan Musil, 
jednatel společnosti HOPA GROUP, která má stavbu 
realizovat, den po vydání stavebního povolení se 
stavět skutečně začne. HOPA GROUP není v tomto 
oboru žádným nováčkem. V Blansku už společnost 
postavila bytové domy pod Erbenovou školou a na 
ul. Mánesova - Čelakovského nebo mezonetové byty 
na nám. Míru.
 Na jaké bydlení se tedy můžeme těšit a jaké budou 
ceny? Vyrůst by zde měly tři bytové domy, dohroma-
dy 102 bytů od jednopokojových až po čtyřpokojové 
o výměrách 40 až 130 m². V každém bytovém domě 
najdete výtah. Žádný z bytů nemá průchozí pokoj, 
řešení je moderní v podobě centrální chodby s tím, 

Prodej dvoupodlažní chaty Olomučany,
zahrada 537 m2, kuchyňka, soc. zařízení,
studna, příjezd autem…NC – 950 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Nepotřebujete byt? Nyní výhodně prodejte!
Je pravděpodobné, že dojde opět ke snížení 
cen nemovitostí. 

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

- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, bez EM., III/2018...NC – 1.250 Kč/měs.

- 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
i další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

Nabídněte menší byty k pronájmu v Blansku pro prověřené zájemce.
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SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092
e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549

e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Cihla, balkon, centrum města, tepelné čerpadlo.

cena: 1.770.000 Kč tel: 775 582 092

BYT 2+1 DB, BLANSKO; CP 55 M²

G

POPTÁVKA

Uvažujete o prodeji či pronájmu? Spojte se s realitními specialisty 

s dlouholetou praxí ( 12 let). 

Naši spokojení klienti nám píší:

www.realityhynstova.cz/reference

Jsme tu pro Vás.

Prosluněné místo, zahrada, všechny ing.sítě.

cena: 2.300.000 Kč tel: 775 246 549

RD 5+2 MÍCHOV; CP 779 M²

G
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Víte? Nevíte?

Mění se vyhláška o nočním klidu

Freddieho sloupek
Popelák

 Popel ze dřeva je cenná surovina. Díky obsahu cenných 
minerálů poslouží jako výtečné hnojivo – přímo či po zkom-
postování...
 Topení dřevem je nesrovnatelně lepší než topení uhlím 
nejen vzhledem k čistotě ovzduší, ale také co do odpadu. 
Z 1 tuny spáleného suchého dřeva zůstane pouze malé 
množství popela − 2 až 17 kg. Jde o cenný materiál bohatý 
na rostlinné živiny, v němž se, na rozdíl od popele uhelného, 
nenacházejí těžké kovy a další nebezpečné látky...
 A přes to všechno se najdou lidé, kteří se ve své slepotě 
prostě rozhodli kazit ostatním jejich život... Život lidský i 
život stromů...
 Hned to vysvětlím...
 Nedaleko od mého domova rostou dva stromy. Jeden 
z nich roste dobře. Ten druhý roste trochu líp. Ten druhý 
roste líp zejméma proto, že je pravidelně přihnojován výše 
uvedeným popelem a se stejnou pravidelností je i zaléván...
 Jen to nechápe jedna, nebo snad více osob? Nejspíš 
má v popisu svého života obtěžovat život těm ostatním... 
Milá (někomu) paní, prosím, zameťe si před svým vlastním 
prahem...
 Kdo má zájem, může se na oba ty stromy podívat... Před 
restauraci Dělnický dům...
 Víte, život na této planetě by byl velmi trudný, pokud by-
chom nechápali zákonitosti přírody, která nás obbklopuje... 
 A naopak by byl krásný, kdyby ubylo udavačů, kteří ve 
většině případů udávají jen z důvodu sebenaplnění a ve 
jménu obecního blaha napáchají na mezilidských vztazích 
větší škodu, než si ve své zaslepenosti dokáží představit...
 I bájný Fénix vstal z popela...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

Deníček blanenského kavárníka
Umění je zábava

 Nevím, do jaké míry jste nebo nejste milovníky 
současného výtvarného umění. Spousta lidí má po-
cit, že výtvarné umění, hlavně to současné, je určeno 
pro úzký kruh zasvěcenců  a pro běžného smrtelníka 
je to něco neuchopitelného. Míval jsem to podobně 
nebo spíš jsem necítil potřebu se tím zabývat.
 Zhruba před dvěma roky jsem se začal více pohy-
bovat mezi muzikanty v Brně a zjistil jsem, že řada 
z nich se zabývá i uměním výtvarným, případně se 
mezi jejich známými hodně výtvarníků pohybuje. S 
několika z nich jsem se seznámil. Začal jsem navště-
vovat vernisáže, ze začátku spíš ze zájmu o to, co ti 
lidi vlastně dělají. Zjistil jsem, že člověk nemusí mít 
titul z vysoké školy, aby ho výtvarné umění začalo 
bavit. Jasně pomůže, když člověk trochu zná historii, 
vývoj a kontext, ale zajímavý zážitek si z výstavy 
může odnést i úplný laik.
 Jako se vším novým, s čím se člověk v životě 
setkává, je důležité, být otevřený. Když se řekne 
výtvarné umění, spousta lidí si představí klasickou 
malbu. Na tu v současném umění moc nenarazíte, 
i když jsou i výjimky. Dnešní umělci hodně experi-
mentují s formou i obsahem, rádi zkoumají hranice, 
občas provokují, často vás nechají tápat. Nenechte 
se odradit tím, že něco nechápete. Zkuste na sebe ta 
díla nechat působit. Jaké pocity to ve vás vyvolává? 
Prostě zkuste dát víc na cit, na instinkt, dejte prostor 

Zazní Čechomor i Fleret
 V neděli 22. dubna v 15 hodin se v kulturním domě 
v Šošůvce odehraje tradiční jarní koncert Šošůvské 
scholy, tentokrát s názvem „Nekdy sa zastavte“. 
Zazní skladby od kapel Fleret (Zafúkané, Na Královej 
holi, Vojna) a Čechomor (Zálinský, Nedověcnosti, 
Místečko) i od Vlasty Redla (Smrti, Bože můj) a 
mnoho dalších. Občerstvení zajištěno. Výtěžek z 
dobrovolného vstupného bude použit na obnovu 
fasády šošůvské kaple. 

-mha-

Policisté zvou 
k návštěvě

 Prohlédnout si zázemí blanenských policistů a 
nahlédnout pod pokličku jejich práce mohou zájemci 
ve středu 25. dubna. Policejní stanice na Bezručově 
ulici otevře své dveře veřejnosti. 
 „Asi nejzajímavější a nejpřitažlivější program 
nabídnou kriminalističtí technici, kteří se budou 
prezentovat svou prací na simulovaném místě činu. 
Technici například předvedou využití moderních 
elektronických přístrojů. Nevšedním zážitkem může 
být pro některé z účastníků například tzv. trojfoto 
pachatele a další věci,“ vyjmenovává mluvčí Policie 
ČR Bohumil Malášek. 
 Zajímavé informace taktéž nabídnou dopravní 
policisté. Přehlídku služební techniky doplní novinky 
z oblasti bezpečnosti silničního provozu. 
 „Služebně využívanou techniku si budou moci ná-
vštěvníci, včetně odborného komentáře, prohlédnout 
na parkovišti před budovou. Policisté se mají opravdu 
čím pochlubit. Předvedou terénní automobily, rychlé 
motocykly či terénní čtyřkolku. Zajímavými parametry 
a vybavením upoutají i auta prvosledových hlídek,“ 
zve Malášek. 
 Návštěvníci si budou moci vyzkoušet fyzické 
testy, které jsou součástí přijímacího řízení k policii. 
Zájemci o práci u policie obdrží podrobné informace 
o celém přijímacím řízení. 

-mha-

Zájezdy 
zahrádkářů

1. STŘEDNÍ ČECHY A ROKYCANSKO 
- SOBOTA 19. KVĚTNA 2018 - cena 730,- Kč
NOVÝ KNÍN: muzeum zlata ♦ DOBŘÍŠ: prohl.zámku 
♦ OBEC DOBŘÍŠ: Vodní hamr - nár. kulturní památka 
♦ Most s barok. sochou a slunečními hodinami posta-
ven Švédy za 30-ti leté války ♦ Roubenky: muzeum 
herce J.Mošny, Stará hospoda aj. ♦ Staročeský 
jarmark s dobovým zbožím a řemesly XXVII. HA-
MERNICKÝ DEN - prezentace uměleckých kovářů, 
platnéřů, podkovářů, zbrojířů ♦ Kulturní program v 
Dobřívi po celý den. 
2. SLOVÁCKO 
- SOBOTA 9. ČERVNA 2018 - cena 400,- Kč
LOVČICE u KYJOVA: fi rma Honc – výstava suku-
lentních rostlin. ♦ KYJOV: prohlídka města, které je 
centrem folklórního regionu Kyjovské Dolňácko ♦ 
MILOTICE: Státní zámek Milotice - Perla jihovýchod-
ní Moravy ♦ ROZHLEDNA «Kraví hora» se nachází 
na kopci Olbramy mezi obcemi Bořetice a Němčičky 
na Břeclavsku. ♦ VELKÉ PAVLOVICE: posezení ve 
vinném sklípku s degustací vín
3. BESKYDY 
- SOBOTA 30. ČERVNA 2018 - cena 500,- Kč
FRENŠTÁT pod RADHOŠTĚM ♦ Horské sedlo PUS-
TEVNY ♦ KUNČICE pod Ondřejníkem ♦ OSTRAVICE 
4. FLORA OLOMOUC 
- SOBOTA 18. SRPNA 2018 - cena 300,- Kč
OLOMOUCKÝ HRAD, FLORA OLOMOUC - letní 
etapa mezinárodní květinové výstavy a zahradnic-
kého veletrhu.
5. SLOVENSKO BOJNICE 
- SOBOTA 1.ZÁŘÍ 2018 - cena 600,- Kč
BOJNICE ♦ BOJNICKÝ ZÁMEK ♦ NÁRODNÍ ZOO-
LOGICKÁ ZAHRADA BOJNICE ♦DŘEVĚNÁ ZVO-
NICE – VYŠEHRADNÉ
6. VÝCHODNÍ ČECHY 
- SOBOTA 15.ZÁŘÍ 2018 - cena 300,- Kč
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ ♦ ZÁMEK ♦ ROZHLEDNA 
PASTÝŘKA ♦ BISKUPICE U JEVÍČKA - EXKURZE 
V PALÍRNĚ ♦ VELKÉ OPATOVICE
 
 Přihlášky a úhrada zájezdů se uskuteční v PON-
DĚLÍ 30.4.2018 v Domě zahrádkářů v době od 16 
do 18 hod. Přihlášky a informace o zájezdech taktéž 
na výstavě ČZS v Domě zahrádkářů ve dnech 4. 
a 5. května v době konání Jarní výstavy nebo na 
telefonech: 724 921 619 & 721 328 803.
 V ceně je zahrnuto dopravné, mýtné a parkovné. 
Vstupné bude vybráno hromadně v autobuse.
 Přihlásit se mohou i nečlenové ZO ČZS Blansko. 
Další informace můžete shlédnout na našich webo-
vývh stránkách tj. www.zahradkari.cz/zo/blansko/

 Těšíme se na vás a přejeme krásný zážitek na 
vámi vybraném zájezdu.

-lv-

 U bytových domů Nad 
Čertovkou vyroste také 
velké parkoviště. Dohro-
mady 170 automobilů 
bude parkovat venku, ale 
také v podzemních ga-
rážích nebo samostatné 
stojících garážích vedle 
domů.
 Investor nabízí také 
výhodné financování 
budoucího bydlení. Nyní 
složíte zálohu 10 % a 
zbytek doplatíte až po 
kolaudaci. Jak jistě mnozí 
z vás vědí, dnes potřebu-
jete na bydlení minimálně 
15 - 20 % z ceny nemovi-
tosti. HOPA GROUP vám 
dokáže zajistit nadstan-
dardní podmínky čerpání 
hypotéky, přičemž vám stačí pouhých 10%. Zajímavě 
bude dle slov Jana Musila vypadat i úroková sazba, 
která je již v této chvíli s bankou předjednaná. O 
prodej se stará realitní společnost ARTOSS realitní 
kancelář s.r.o.. Pokud máte zájem o bydlení v této 
lokalitě, kontaktujte pana Langra na tel. 702123140, 
případně asistentku na tel. 725885110.
 Jediné, co zatím nevíme, je přesné datum zahá-

Úvodník: Nové byty 
Blansko potřebuje jako sůl

jení stavby. Já jen doufám, že to bude brzy. Bytová 
situace je v našem městě kritická a výstavba nových 
bytových domů na ni bude mít určitě pozitivní dopad. 
Předpokládám, že Blansko nechce přijít o stávající 
obyvatele, naopak by mělo být jeho snahou zde mla-
dé rodiny udržet tak, jak je to v každém prosperujícím 
městě běžné. 

-r-
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Dodržování zákazů 
při čištění komunikací 

 V Monitoru ze dne 9. března 2018 jsem v článku upozor-
ňoval na to, jak se na sídlišti Sever nedodržují zákazové 
značky při kácení vzrostlých stromů, kde nakonec kvůli 
tomu museli pracovníci použít plošinu a tyto stromy porazit 
“ od shora” jako rizikové s tím, že si zde lidé vůbec nelá-
mou hlavu s nějakým zákazem v podobě značky, když již 
tedy došlo na schválení tyto stromy porazit tak, aby měli 
pracovníci technických služeb na tuto práci prostor. Jen tak 
mimochodem jsem se zmínil o jarním čištění komunikací 
po zimě od štěrku a nánosů bláta, které pravidelně na 
jaře obstará čisticí vůz s dovětkem, jak si u nás v Blansku 
spousta lidí vůbec neláme hlavu nechat volný prostor pro 
toto důležité čištění  a klidně nechá svůj vůz na vozovce 
stát v zákazu!!! Jak jsem psal minule - třeba v Brně si tohle 
nikdo nedovolí - přijede odtahová služba a majitel zaplatí 
tučnou pokutu! U nás v Blansku? Kdepak - jak můžete 
vidět na fotografi i- někdo se vždycky najde!! Stejné místo 
jako minule, jen tohle bylo 13.4.2018 dopoledne. Čisticí 
vůz musel samozřejmě tento vůz objet a roh vozovky tak 
zůstal nevyčištěný! Kde byla třeba Městská policie? A 
ptám se tedy podruhé - je tohle všechno tak jak to vidíme 
a jak se děje v Blansku správně??? Nechal bych majitele 
vozu tento úsek na svoje náklady vyčistit!

Radek Klimeš 

Úplné zrušení doby nočního klidu: 
V noci z 8. na 9. června (YOU DREAM WE RUN)

Noční klid od 2 do 6 hodin: 
V noci z 30. dubna na 1. května (pálení čarodějnic)
V noci z 18. na 19. května (BAMBIFEST)
V noci z 16. června na 17.června
V noci z 23. na 24. června (MORAVA PARK FEST)
V noci z 30. června na 1. července 
V noci ze 7. na 8. července
V noci z 14. července na 15. července
V noci z 31. srpna na 1. září 
V noci z 16. na 17. listopadu (svatomartinské slavnosti)
V noci ze 17. na 18. listopadu (svatomartinské slavnosti)

Noční klid od 23 do 6 hodin: 
2. června, 27. července, 18. srpna, 24. srpna

 Rada města Blanska na posledním zasedání doporučila zastupitelstvu schválit novou Obecně 
závaznou vyhlášku o vymezení doby nočního klidu pro letošní rok. 

 Jde zejména o přidání dvou termínů, kdy se 
pořádají venkovní zábavy, a to z poslední červnové 
soboty na následující neděli (z 30. června na 1. čer-
vence) a dále ze soboty 14. na neděli 15. července. 
Noční klid bude platit od 2 do 6 hodin. 
 Dále jde o čtyři data, kdy se doba nočního klidu 
zkracuje o jednu hodinu, začne tedy ve 23 hodin. 
V tyto dny se bude promítat letní kino na náměstí 
Republiky v prostoru nového parku po zbouraném 
hotelu Dukla. 
 „Termínů promítání letního kina bude více, ale 
ostatní se napasovaly na dny, kdy je doba nočního 
klidu již zkrácena,“ upřesnil místostarosta Jiří Crha. 
Konkrétně půjde o večery 2. 6., 27. 7., 18. 8. a 24. 
8. 2018.
 „Vstup do letního kina na náměstí Republiky bude 
pravděpodobně zdarma, nebo ještě uvažujeme o 
dobrovolném vstupném, které by se mohlo použít 
pro charitativní účely,“ naznačil Crha. 
 Doba nočního klidu je stanovena zákonem a platí 
ve všech městech a obcích od 22 do 6 hodin. Každá 
obec má právo vymezit termíny, kdy je možné tuto 
dobu zkrátit a noční klid porušit, a dále je možné 
žádat o výjimky, které musí schválit zastupitelstvo. 
Termíny jsou následně upřesněny ve vyhlášce. V 

uvedené dny ovšem zkrácená doba nočního klidu 
platí vždy na celém území obce; není tedy možné 
povolit výjimku jen jednomu konkrétnímu pořadateli, 
ale zorganizovat venkovní zábavy, posezení a další 
akce může v té době kdokoliv. 

-mha-

vlastní interpretaci, někdy je to víc o poznání sebe 
sama a to mě na tom asi nejvíc baví.
 Když vás nějaký umělec nebo dílo zaujme, zkou-
mejte dál. Obvykle je k výstavě k dispozici kurátorský 
text, který může pomoct s pochopením. Pomocnou 
ruku vám samozřejmě rád podá i galerista, pokud 
se nebudete ostýchat se zeptat. Doporučuji chodit 
na vernisáže a komentované prohlídky, kde bývá 
přítomen sám autor. Často to bylo právě osobní 
setkání, které mi pomohlo proniknout k podstatě jeho 
díla. Dílo je do jisté míry odrazem svého autora a tak 
vám bližší poznání autora umožní proniknout blíže k 
jeho dílu.
 Nebojte se objevovat, možná sami sebe pře-
kvapíte, jako se to povedlo mně. Nemusíte ani za 
uměním nikam daleko cestovat. Máme velké štěstí, 
že v Blansku máme městskou galerii, která pravi-
delně nabízí zajímavé výstavy. Vystavovala zde 
řada renomovaných současných umělců. V červnu 
se chystá výstava Milana Knížáka, což je jeden z 
nejznámějších současných umělců a bývalý ředitel 
Národní galerie. Jeho současná výstava v Karlových 
Varech vyvolala jisté kontroverze, kdy se ho jedna 
ruská obyvatelka Varů rozhodla  dokonce žalovat. 
I to k umění patří, občas vzbudí i negativní reakce, 
ale málokoho nechá chladným. Dejte umění šanci, 
nemáte moc co ztratit, naopak získat můžete mnoho. 
Může se vám otevřít zcela nový a dříve netušený svět 
plný zábavy, objevování a poznání.

P. Starý ml.

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

Letní outdoorová obuvLetní outdoorová obuv

- patentovaná ochrana špičky

- gumová podrážka s vícesměrným 

 vzorkem = bezpečné nošení

      - gumová tkanička 

              = snadné obouvání

p p y

- gumová podrážka s vícesměr

 vzorkem = bezpečné nošen

      - gumová tkanička 

              = snadné obouvání

- všestranné využití, od 1399,-od 1399,-

- vhodné do terénu i do vody 

KEEN = design, komfort, kvalita a styl.
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Na kávě s Pavlem Langrem
Vedoucím blanenského kina je téměř třicet let a pořád ve své práci nachází naplnění. 
Pavel Langr popovídal o fi lmech, divácích i plánovaných akcích. 

Sponzor rubriky:

 Zhlédnete každý fi lm, který se v kině promítá?
 To ne, celé a všechny ne, dvacet až pětadvacet 
fi lmů měsíčně se nedá vidět, ale to neznamená, že 
je neznám. Za ta léta stačí, když znám režiséra, ob-
sazení a ukázku. Takže všechny fi lmy sice nevidím, 
ale znám je a vím, co promítám. Vždy u nového titulu 
nahlédnu do sálu, abych měl jistotu, že technicky je 
projekce v pořádku – všechny fi lmy nejsou stejné, co 
se týká úrovně zvuku, zobrazení titulků, formátu atd.

 Jaké fi lmy mají u diváků největší úspěch?
 Divácký vkus je po celé roky stejný, až v posledních 
letech se podivně mění. Vždy byl největší zájem jak 
ve světě, tak u nás o velkofi lmy obsazené známými 
herci, dříve výpravné, dnes spíš plné efektů. Dále pak 
o českou tvorbu, hlavně komedie a pohádky – také 
jako u zahraničních – herecky hvězdně obsazené. A 
teď k té změně: lidé se vždy chodili do kina odreagovat 
a bavit, ale také chodili žasnout nad hereckými výkony 
či skvěle zpracovaným tématem, a to v poslední době 
mizí. Nejsmutnější pohled je, když hrajeme festivalové 
fi lmy či Oskarem oceněné a v kině je méně diváků, 
než má fi lm ocenění. To dřív nebývalo…

 Podle čeho se určuje počet repríz jednotlivých 
fi lmů?
 Sestavení programu je alchymie. Nasadit titul na 
čtyři dny, či jen na dva večery, a pak za čtrnáct dní na 
další dva? Dnes je tolik informací a materiálů, že se 
většinou daří odhadnout zájem. Navíc v dnešní rychlé 
době se osvědčuje nasadit fi lm ihned na více dní a hrát 
ho zaprvé hned od premiéry a za druhé v době, kdy 
je nejvíce v médiích. Je až překvapivé jak tituly rychle 
stárnou, sál je poloprázdný při repríze po měsíci, a to 
i u dobře navštěvovaného titulu v premiéře.

 Jak je to s návštěvností kina – mění se nějak 
během posledních let?
 K největší změně došlo po digitalizaci kina. Po ob-
rovském nárůstu návštěvnosti v porevolučních letech 
způsobeným hladem po fi lmech, kdysi nedostupných, 
pomalu přicházel pokles návštěvnosti díky technic-
kými vymoženostem, jako zprvu narůstající počet 
soukromých TV stanic, dostupná DVD a rozšíření 
internetu. Největší pokles návštěvnosti byl zažehnán 
digitalizací kin. Možnost uvádět fi lmy v premiéře ve 
stejný den v New Yorku, Berlíně či v Blansku znamenal 
obrovský vzestup návštěvnosti.

 Nemyslíte, že volně dostupné fi lmy na internetu 
ubírají všem kinům návštěvníky?
 S nástupem internetu převládal názor, že si každý 
stáhne jakýkoliv fi lm a bude se dívat doma. Ano, určité 
procento lidí to dělalo a stále dělá a samozřejmě to 
znamenalo úbytek diváků, ale stejně jak se tvrdilo, že 
si nikdo už nebude kupovat tištěné noviny či knihy, 
tak i do kin se stále chodí.

 Zvedla se návštěvnost kina po zahájení promí-
tání fi lmů ve 3D?
 3D technologie samozřejmě zvedla návštěvnost kin, 
ale jen v počátku, s postupem času se ukazuje – a 
to se projevilo i u vývoje 3D televizorů – že zájem je 
stále menší.

 Jak vy sám vnímáte 3D fi lmy?
 Myslím že to znamenalo určitý posun v technologii 
jak natáčení, tak vnímání fi lmů, ale rychle se potenciál 
současných 3D fi lmů vyčerpal. Byla to svým způso-
bem taková atrakce, ale zřejmě to není cesta, kudy 
se fi lm bude ubírat.

 V programu kina jsou již řadu let odpolední 
dětská představení? Jsou stále tak žádaná?
 Ano, jak jsem říkal, pohádky patří k vyhledávaným 
titulům a je zajímavé, že nedělní odpolední představe-
ní vykazují největší návštěvy, neb stejný titul uváděný 

v jiný den či čas má slabší návštěvnost. Prostě strávit 
nedělní odpoledne s dětmi v kině má své kouzlo a my 
jsme tomu samozřejmě rádi. 

 Kdo přišel s myšlenkou dětského Silvestra v 
kině a jaká je podle vás odezva?
 Dětský Silvestr je nápad bývalého dramaturga 
KSMB, ujal se, a pokračujeme stále dále. Pro rodiče 
je fajn zajít s dětmi do kina, pak počkat na ohňostroj, 
předat po společné silvestrovské zábavě děti babič-
kám a dědečkům a jít bez výčitek svědomí slavit. 
Navíc po představení čekají stále stovky lidí před 
kinem na ohňostroj. 

 Jaké další pravidelné akce kino nabízí?
 Příjemnou tradicí se stává promítání pro seniory. 
Jednou měsíčně reprízujeme premiérový český fi lm 
pro seniory za poloviční vstupné, a aby nebylo v sále 
jen padesát či šedesát seniorů, mohou fi lm v repríze 
shlédnout i diváci, co nestihli premiéru, či se zpětně 
doslechli, že se jedná o zajímavý titul. K pravidelným 
akcím ovšem ještě musím přičíst nedělní pohádky 
v 15 hodin, jednou až dvakrát měsíčně promítání 
artových fi lmů nejen pro členy fi lmového klubu a 
pak každoročně se opakující akce, celostátní soutěž 
neprofesionální fi lmové tvorby Zlaté slunce a festival 
cestovatelských fi lmů Rajbas.

 Jaký úspěch mají výstavy v předsálí kina?
 Výstavy v předsálí mám moc rád, vůbec je neplá-
nuji, vyjma pravidelných výstav ZUŠ a SZUŠ Blansko 
či nějakých výročí. Vždy se ozve nějaký fotograf či 
výtvarník a pak měsíc cca 3000 diváků vidí, na co by 
do výstavní síně třeba nikdy nešli.

 V kině probíhají kromě promítání fi lmů i jiné 

kulturní akce. Vzpomenete si, která byla divácky 
nejúspěšnější?
 Samozřejmě vždy a spolehlivě vyprodaný Michal 
Nesvadba. Čtyřikrát či pětkrát do roka se vyprodá i 
fi lmové představení, prostě se uvádí nějaký hit, je za-
mluveno 200 vstupenek a najednou je před pokladnou 
fronta, začínáme o 10 minut později a je plno. Taky 
na festivalu cestovatelských fi lmů občas posedávají 
diváci na schodech.

 V nedávné době jste v kině nainstalovali rampu 
pro vozíčkáře. Našla již své využití? Máte od hen-
dikepovaných nějakou zpětnou vazbu – chválí si 
to?
 Ano, máme dva stálé návštěvníky a věříme, že 
hendikepovaní občané ocení, že již mohou do kina 
sami bez asistence a začnou navštěvovat projekce 
častěji.

 Jaké rekonstrukce se ještě v nejbližší době 
plánují?
 Výměna podlahové krytiny v předsálí kina (po 
padesáti letech), oprava venkovního schodiště a 
jeho zastřešení, to vše ještě letos. Příští rok nová 
elektroinstalace a výměna oken.

 Jak se těšíte na nadcházející fi lmový festival 
UNICA, který proběhne právě v Kině Blansko na 
přelomu srpna a září? Je obtížné tuto mezinárodní 
akci zorganizovat?
 Světový festival UNICA 2018 v Blansku proběhne 
od pátku 31. srpna do neděle 9. září 2018. Soutěž se 
ponese v duchu dvou výročí, a to 80 let od založení 
UNICA a 100 let od vzniku Československa. Nejlepší 
amatérští fi lmaři se od roku 1937 setkávají na sou-

těžích po celém světě. Každý rok v jiné zemi, loni 
například německém Dortmundu. A teď v Blansku! Co 
k tomu dodat? U nás v Česku se tento festival konal 
naposledy v roce 1994 v Hradci Králové. Nelze se 
netěšit, stejně tak nelze v krátkosti popsat obtížnost 
organizace, jednoduše spousta lidí, spousta úsilí.

 Jaké novinky připravujete na nejbližší dobu? 
Slyšela jsem, že se chystá promítání letního kina 
v centru města…
 Ano, mělo by se promítat zhruba osm či devět 
pátků a sobot, zatím se program ladí. Jde o to, aby 
se využilo prostranství po zbouraném hotelu Dukla k 
pořádání koncertů, promítání atd. Vše bude součástí 
letního kulturního programu v Blansku. Půjde o české 
fi lmy a nebudou to žádné premiéry, aby mohly být 
zdarma. Pokud se zkušební projekce osvědčí, dalo 
by se v příštích letech uvažovat o klasickém promítání 
letního kina, a tedy i  novinek za vstupné.

 Vedoucím kina jste již od roku 1987. Pořád vás 
to baví a naplňuje? Co máte na své práci nejraději 
a co vás dokáže naštvat nebo zamrzet?
 Ano, pořád mě to baví a naplňuje, před revolucí 
do byla ojedinělá a atraktivní práce, po revoluci jsem 
provozoval kino soukromě, takže adrenalin na druhou. 
Teď nové technologie, už nevozím fi lmy v plastových 
patnáctikilových bednách na dvoukoláku z nádraží, 
ale nahrávám někdy i po nocích gigabajty dat, zpra-
covávám digitální klíče k fi lmům, které občas přijdou 
deset minut před promítáním. Nejraději mám plný sál 
spokojených diváků, ale nevadí mi ani poloprázdný sál 
spokojených diváků. Prostě na množství nehleďme. 

Marie Hasoňová

Rozjeďte to s výhodami operativního leasingu 
ŠKODA BEZ STAROSTÍ

Pořiďte si nový vůz bez akontace a bez starostí. Jak to? 
Takto! Se službou ŠKODA BEZ STAROSTÍ si můžete 
pronajmout jakýkoliv model ŠKODA. Jednoduše si zvolíte 
barvu, výbavu a délku pronájmu. Díky nízké měsíční 
splátce nic neřešíte a pouze jezdíte. Navštivte nás
a vyberte si z  nabídky vozů ŠKODA.

skodabezstarosti.cz

ŠKODA 
FABIA
OPERATIVNÍ LEASING 
BEZ STAROSTÍ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01  Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz 

za Kč/měs.3 990
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 

vozu ŠKODA FABIA TRUMF:

 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Zobrazený vůz je ilustrativní. Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA FABIA TRUMF, 1.0 TSI/70 kW v ceně 291 300 Kč. Doba pronájmu 48 měsíců a nájezd 20 000 km ročně. 

Uvedená pravidelná měsíční splátka 3 990 Kč včetně DPH obsahuje ŠKODA Pojištění zahrnující povinné i havarijní pojištění. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu

§ 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.

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
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Když dva dělají totéž, 
není to totéž…

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

 Zpívání, zpívání všechny smutky zahání, zpívání, zpívání je lék – si notuje nejeden malý nadějný 
zpěváček již od raných let. I tak se stalo, že mladé ctižádostivé dívce se zpěv stal osudným a dokázala 
ho posléze skloubit s posláním neméně úctyhodným. Protože nelehká pedagogická profese, láska k 
hudbě a písničky všeho druhu se daří spojit v jedno samozřejmě jen tomu, kdo o to usiluje a má cíl. 
Právě návštěvníci koncertu Proměny Hany Korčákové se o tom mohli přesvědčit na vlastní oči i uši.

S láskou
 Základním pravidlem je vše, co máme 
rádi, dělat s láskou. Potom je každý, byť 
jen malý úspěch radostí a zdvojnásoben 
je, máme-li ho s kým sdílet. O tom by 
mohli vyprávět žáci a žákyně paní učitel-
ky ze ZUŠ Jedovnice, kterou láska k hud-
bě, písničkám, dětem a umění přivedla 
do kouzelného světa. Ten se ale otevírá 
pouze tomu, kdo touží něco dokázat, je 
pilný, trpělivý a nevzdává se při prvních 
nezdarech. Není tedy samozřejmostí sbí-
rat první místa v pěveckých soutěžích, 
vystupovat v rádiu či vychovávat mladé 
umělce a podporovat je v jejich snažení. 
Takové úspěchy jsou nejenom chvályhodné, ale jsou 
jen jedním malým střípkem ve velké mozaice aktivit 
Hany Korčákové.

Dárek k narozeninám
 Kytice z nádherných písní a skladeb v jejím po-
dání, ale i za přispění spoluúčinkujících kolegů z 
branže, žáků a hostů byla tím nejkrásnějším dárkem 
pro oslavenkyni, bez níž by ovšem tento pugét zcela 
jistě světlo světa nespatřil. Protože seskupit tolik mu-
zikálních nadšenců, secvičit repertoár, naplánovat, 
zorganizovat a uvést před plným sálem posluchačů, 
to chce notnou dávku energie a pořádnou odvahu. 
Ve světlech refl ektorů, za podpory sponzorů a 
očekávání všech dychtivých posluchačů se roztočil 
kolotoč plný evergreenů a melodií, tu a tam někomu 
věnovaných. Pódium ožilo nejenom za doprovodu 
skvělého Big Bandu, tu naopak ztichlo při nádherně 
čistém pěveckém provedení a capella lidových písní 
a spirituálů. Vypočítávat všechny účinkující, autory 

a názvy skladeb, proměny nejenom módní, ale i 
perličky z životní štace hlavní protagonistky by bylo 
zbytečné – konečně, kdo seděl v sále, tak ví o čem je 
řeč. Koncert zdánlivě bez konce však zcela přirozeně 
vygradoval – v samém závěru nechyběl upřímný 
obdiv, přání i poděkování paní Haně Korčákové za 
překrásný zážitek, za kterým se skrývala spousta let 
dřiny a nekonečné mravenčí práce. Není a nebylo 
potřeba slovíček chvály, bezpočet gratulantů, pře-
krásných kytic a darů jsou toho důkazem. Pro umění, 
radost a úsměv je potřeba přidat ruku k dílu, protože 
svět s nimi je krásnější a veselejší. Takže nezbývá 
než vyslovit za všechny ještě jedno a poslední Díky. 
A k němu hodně štěstí, elánu, nadšení, energie a 
nápadů do dalších let, paní učitelko… 

P.S.  A pak že kultura v Blansku není! Pravdou je, 
že kdo chce, cestu k ní i za ní si najde. A ještě jedna 
významná maličkost - všichni máme stejné možnosti 
a dveře otevřené dokořán. Tak jen houšť a větší 
kapky!

Irena Čepová

foto Ladislav Králfoto Ladislav Král
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AZ nábytek: Domácnost 
či kancelář od A do Z

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

 Pravděpodobně byste těžko hledali člověka, kterému je lhostejné, jak vypadá jeho domácnost. 
Bydlení dnes řeší prakticky každý. Pokud patříte k těm, kteří v těchto dnech přemýšlí nad novou 
kuchyní, dětským či obývacím pokojem nebo vybavením kanceláře a rozhlížíte se po obchodech s 
nábytkem, mám pro vás skvělý tip. AZ NÁBYTEK v Rájci-Jestřebí je moderní studio, kde si vyberete 
vše na jednom místě. 

 AZ NÁBYTEK za-
ložil František Mikula 
již před 14 lety. Firma 
od dob svých začátků 
zaznamenala určitý 
vývoj a z malé fi rmy, 
která prováděla návrhy 
a zpracování kuchyní 
na zakázku se postu-
pem času vyšvihla na 
vyhledávanou společ-
nost v našem regionu, 
jež ve svých nových 
prostorách na ulici 
Oldřicha Blažka 503 
v Rájci-Jestřebí nabí-
zí mnohem více než 
jen kuchyně. Vyrábí 
obývací stěny, dětské 
pokoje, ložnice, před-
síňové stěny a šatní skříně, vybavuje kanceláře a 
interiéry prodejen. Na rozlehlé ploše provozovny 
si vše můžete do detailu prohlédnout, zeptat se na 
různé možnosti u školeného personálu a nechat si 
zpracovat 3D návrh. AZ NÁBYTEK nejenže nábytek 
podle vašich specifi ckých představ vyrobí, také jej v 
řádném, předem dohodnutém termínu, namontuje. 
Na přání zákazníka pomůže zajistit odborné zapojení 
elektrospotřebičů, napojení plynu, vody a ostatních 
instalací. A to je přesně to, co dnešní zákazník chce. 
O nic se nestará, fi rma skutečně všechno zabezpečí 
od A do Z. 
 Co si tedy mohou zákazníci prohlédnout a nakoupit 
ve studiu AZ NÁBYTEK? 

Kuchyňská linka na míru
 Vybrat správnou kuchyň není žádná legrace, 
obzvlášť v dnešní době, kdy je na trhu nepřeberné 
množství možností jak designových, tak funkčních. 
Pokud se svěříte do rukou fi rmy AZ NÁBYTEK, 
můžete se spolehnout, že pro vás vybere to nejlepší 
řešení tak, aby kuchyň byla jak funkční, tak i dobře 
vypadala. Spousta kupujících vůbec netuší, jak zá-
sadní rozdíl může být například v materiálu. Vůbec 
to nemusíte na první pohled poznat, ale koupíte linku 
a nevydrží pohromadě ani pět let. Materiály a kování 
používané fi rmou AZ NÁBYTEK jsou certifi kované, 
odolnější vůči vlhkosti, namáhání, mechanickému 
poškození, nečistotám a agresivním látkám použí-
vaných v kuchyni a životnost je 20 až 25 let – přesně 
tak, jak je většinou zákazníkem požadováno. Kuchy-
ně od AZ NÁBYTKU splňují požadavky jak na kvalitu, 
tak i na design. Zaměstnanci jsou v přímém kontaktu 
s designéry a architekty, pravidelně se účastní růz-
ných veletrhů a inspiraci čerpají z mnoha tuzemských 
i zahraničních časopisů. Pokud tedy požadujete 
kvalitu, funkčnost a přitom chcete ohromit návštěvu 
moderní linkou podle posledních trendů, tady jste na 
správné adrese. Dále jsou v nabídce masivní židle 
a jídelní stoly z lamina, masivu nebo dýhované od 
fi rmy Stima. K dispozici je zakázková výroba jídelních 
stolů pro domácnosti, restaurace, hotely, kavárny 
a vinárny… Lze zadat úpravu rozměru, barevné 
provedení a povrchovou úpravu olej nebo lak.

Domácí spotřebiče
 AZ NÁBYTEK je vzorkovou prodejnou domácích 
spotřebičů české značky CONCEPT, která patří mezi 
přední výrobce a dodavatele domácích elektrospotře-
bičů. Uspokojení zde naleznou nejen milovníci zdra-
vého životního stylu, ale také gurmáni, které potěší, 
že si díky těmto spotřebičům mohou pochutnat na 
tradičních dobrotách a přitom se těšit z moderního 

designu. V nabídce je široký sortiment elektrospo-
třebičů, ze kterých si vybere i ten nejnáročnější 
zákazník, kterého tyto spotřebiče zaujmou díky své 
vysoké kvalitě, atraktivnímu vzhledu, jednoduchému 
ovládání a příznivé ceně. Vybrat si můžete vestavěné 
spotřebiče do kuchyní, ale i menší spotřebiče jako 
mixéry, rychlovarné konvice, odšťavňovače, sušičky 
na ovoce nebo elektrické zavařovací hrnce, žehličky, 
vysavače, topidla apod.

Sedací soupravy
 Velkou novinkou v portfoliu fi rmy AZ NÁBYTEK 
je nová kolekce vzorových sedacích souprav od 
českého výrobce s italským designem DOLCE VITA 
SOFA. Studio nabízí velké množství různých modulů, 
výběr levého a pravého provedení rohových sestav. 
Skelet sedaček je vyroben v kombinaci kvalitního 
masivního dřeva a dřevovláknitých desek. Sedáky 
jsou vyrobeny z polyuretanu, potažené vrstvou syn-
tetického rouna, což zabraňuje prosezení. Výplně 
opěrek a područek jsou vyrobeny z netkané textilie, 
vyplněné dutým vláknem, což zabezpečuje sedač-
kám maximální objemovou stálost. Samozřejmostí 
je široká nabídka kvalitních látek a hovězích kůží s 
možností velkého výběru barev. Bezvadná konstruk-
ce a precizní zpracování kvalitních materiálů zaručují 
garanci mnohaletého bezproblémového užívání se 
smyslem pro kvalitu.

Kancelář, pokojík 
i ložnice

 Na míru si můžete nechat zpracovat 3D návrh i 
realizaci vestavných i volně stojících skříní, předsíňo-
vých a obývacích stěn a kancelářského nábytku. Zde 
platí totéž co o kuchyních na míru – kvalitní materiál, 
montáž a dodání v předem domluveném termínu a 
výsledkem je kvalitní výrobek lahodící oku a spoko-
jený zákazník.

Interiérové dveře
 Vzhled dveří má veliký podíl na prvním dojmu při 
vstupu do místnosti, krom toho může výrazně ovlivnit 
celkový vzhled bydlení a to, jak se doma budete cítit. 
Dveře mají ladit se zařízením interiéru, měly by tedy 
být v podobném stylu. V AZ NÁBYTEK můžete vybírat 
z širokého sortimentu interiérových dveří CAG vyro-
bených z kvalitních materiálů, v moderním designu a 
v neuvěřitelně širokém spektru dekorů. V nabídce je 
laminát, fólie nebo lakované povrchy. K interiérovým 
dveřím CAG si můžete vybrat obložkové zárubně, 

kvalitní kování apod.

 I váš sen o moder-
ním, pohodlném, kvalit-
ním a funkčním domovu 
se může stát skutečnos-
tí. Pro začátek nezapo-
meňte navštívit nové stu-
dio fi rmy AZ NÁBYTEK 
na ulici Oldřicha Blažka 
503 v Rájci-Jestřebí, 
případně se podívat na 
celou nabídku na webu 
www.az-nabytek.cz. Vě-
řím, že i vy se zařadíte 
mezi stovky spokoje-
ných zákazníků rájec-
ké fi rmy s dlouholetou 
tradicí.

-r-

Pořadatelství půlmaratonu 
se vrací do ASK Blansko

 Sobotu 18. srpna si do kalendáře mohou vyznačit příznivci sportu, obzvláště běhu, ať už jej sami 
provozují či nikoliv. V ten den totiž odstartuje 24. ročník Půlmaratonu Moravským krasem. 

 „Po osmi letech se pořadatelství 
vrací tam, kde vzniklo, a to do ASK 
Blansko. Někdejší Tělovýchovná 
jednota Metra (později ASK) byla 
otcem myšlenky pořádání Půl-
maratonu Moravským krasem,“ 
zmiňuje předseda ASK Blansko 
Josef Vrba. 
 Pořadatelé letos nechystají žád-
né zásadní změny trasy; zachovají 
start i cíl, na který jsou závodníci 
v Blansku zvyklí. Trať o délce 
21,1 km povede tradičně středem 
města a dále přes Masarykovu 
ulici, hlavní nádraží a Skalní mlýn 
až k Punkevním jeskyním a zpět. 
Počítá se i s rodinným během přes 
střed města v délce 2,4 km a s 
lidovým během na 800 m. 
 Startovní výstřel hlavního závodu zazní v 17.30 
hodin. Již od 14 hodin se však návštěvníci budou 
moci zúčastnit doprovodného programu. „Kulturní 
program řešíme z místních zdrojů, jisté už je vystou-
pení skupin Netopýr a Pink, ostatní dolaďujeme,“ říká 
předseda ASK Blansko.
 Pro děti budou připraveny různé atrakce a soutěže. 
Oproti minulým ročníkům budou chybět dětské běhy 
na krátké tratě. 
 Sportovci mohou nyní ještě využít zvýhodněné 
startovné a zaregistrovat se do 31. května 2018 
za 450 korun. Každý startující obdrží při prezenci 

balíček, který obsahuje startovní číslo, čip, čelenku 
s logem závodu v hodnotě 200 Kč, občerstvení na 
trati (každých 5 km) a poukaz na občerstvení v cíli. 
 Celkový rozpočet se podle pořadatelů zatím po-
hybuje mezi 600 až 700 tisíci korun. Na organizaci 
blanenského půlmaratonu se budou podílet všech-
ny oddíly tělovýchovné jednoty. „Budeme rádi za 
jakoukoli pomocnou ruku, uvítáme proto i případné 
dobrovolníky z řad veřejnosti. V případě zájmu se 
mohou obracet na sekretariát ASK Blansko,“ žádá o 
spolupráci na této prestižní sportovně-společenské 
události Vrba. 

-mha-
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• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

MEDIÁLNÍ PARTNER

– 

 

OVV ČSSD a MO ČSSD BLANSKO   

vás srdečně zvou na 
 

OSLAVY 1. MÁJE 
2018 

 
ve 14,00 hodin v areálu blanenské 

přehrady  
u občerstvení „GIZELA“ 

 

za účasti  
 

starosty města Blansko  
Mgr. Ivo POLÁKA a dalších hostů 

 

Hraje: Tom Sawyer Band 

 
Po oficiálním zahájení bude pro účastníky akce 

od 14,30 do 16,30 hodin zajištěn volný vstup  
na minigolf 

Občerstvení bude zajištěno ve stánku Gizela 
 

 
 

 

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE V KUŘIMI: 

V případě zájmu zašlete svůj životopis na dana.havlickova@proventia.com  
nebo volejte na tel.: 604 582 184.

Finská společnost Proventia 
zabývající se vývojem a výrobou 
systémů, které zlepšují čistotu 
ovzduší, otevírá nový výrobní 
provoz v Kuřimi.

   Chcete pracovat v menší firmě  
se silným mezinárodním  
zázemím, unikátními produkty, technologiemi a prestižními zákazníky?

   Chcete pracovat v úplně novém, čistém moderním prostředí?
   Chcete pracovat v jednosměnném provozu a mít volné víkendy pro sebe a rodinu?
   Tak se přidejte k našemu novému týmu!

ZÁMEČNÍK ( až 35 tis Kč )

SVÁŘEČ TIG/MIG ( až 38 tis Kč )

DĚLNÍK DO KOVOVÝROBY ( až 27 tis Kč )

Domov pro seniory Černá Hora 

příspěvková organizace
Zámecká 1, 679 21 Černá Hora

přijmeme do pracovního poměru 

PRACOVNÍKA 
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
- přímo obslužná péče.

Jedná se o stálý pracovní poměr. Nástup možný ihned!

Výhodou:

• zkušenost s prací se seniory s Alzheimerovým onemocněním 

 a syndromem demence

• praxe v sociálních službách

Nabízíme:

• zajímavou a smysluplnou práci

• příjemný kolektiv

• 5 týdnů dovolené

• osobní ohodnocení

Písemné žádosti s přiloženým životopisem a kontaktními údaji 

zasílejte písemně, nebo mailem na adresu:

Domov pro seniory Černá Hora, p. o.
Zámecká 1, Černá Hora 679 21
domovch@domovch.cz

Kontaktní osoby:

Mgr. Věra Veselá

ředitelka
tel.: 516 426 442, 739 478 605
e-mail.: vera.vesela@domovch.cz

Mgr. Lucie Höklová

vedoucí sociálního úseku
tel.: 516 426 449, 734 543 433
e-mail.: lucie.hoklova@domovch.cz



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

720. 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

* VW Passat 1.8T na náhradní díly, platné STK. Tel. 
602935328.
* Garáž v Blansku nad přehradou za 300 tis. Kč. 
Tel. 602786025.
* Levně sadu čtyř letních kol na Fabii 195/55 R 15V
Po dvou sezonách. Adamov. Tel. 603218431.
* Kolo favorit za 100 Kč, dále orbitrek málo použitý 
za 1800, při rychlém jednání sleva. Tel. 737565661.

      PRODEJ    

* Hledám garáž k pronájmu z elektřinou, v Blansku. 
Tel. 773075292. 
* Koupím Jawa 250 Kývačka/Panelka, s platným TP 
a SPZ, cena 20.000 Kč (dohoda). Tel. 721834173.
* Koupím dětskou ohrádku. Tel. 606720933.

      RŮZNÉ    

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální předprodej:
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).
Rastislav a Czech Virtuosi – STABAT MATER – 13. 
5. 2018 od 18:00 h, kostel Narození Panny Marie, 
Vranov u Brna. Cena místenky: 100 Kč.
Cyklus kytarových koncertů Miloš Pernica a hosté 
2018 s Alešem Petrželou – 16. 5. 2018 od 19:30 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 200/160 Kč.
Koncert kapely Nebe v mobilním planetáriu – 2. 6. 
2018 od 21:15 h, Zámecký park, Blansko. Cena 
150 Kč.
Čarovné tóny Macochy 2018 
13. 6. 2018, 18:00 – FELIX SLOVÁČEK, Sloupsko-
-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, 20:00 – KONCERT PRO DESET STRUN 
– Jaroslav Svěcený (housle) a Miloslav Klaus (ky-
tara), Punkevní jezírko na dně propasti Macocha, 
Cena 480 K
Morava PARK FEST 2018 - 23. 6. 2018 od 12:00 
h, zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v před-
prodeji 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
30. dubna 2018 v Rekreační oblasti Palava proběhne 
tradiční Pálení čarodějnic. Pro malé účastníky je při-
pravena zábavná show s Áňou, soutěže a promená-
da masek. V odpoledním programu zahraje skupina 
K-Band, večer vystoupí kapely Kern a Medium. 

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

Hledáme zájemce Hledáme zájemce 

o letní brigádu o letní brigádu 
do občerstvení do občerstvení 

na Aqapark Blanskona Aqapark Blansko

Bližší informace na tel: Bližší informace na tel: 

608 784 466608 784 466
724 634 411724 634 411

Soutěž o vytvoření loga

KADEŘNICTVÍ 
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.

Na nový vůz FABIA má teď každý! 

Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA TRUMF
s klimatizací, koženým volantem, rádiem Blues a další 
bohatou výbavou, včetně 5leté záruky.
Neváhejte a informujte se u vašeho autorizovaného 
partnera ŠKODA, protože teď na to máte!

www.tednatomam.cz

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF,

TRADE IN Bonusu, ŠKODA Bonusu v rámci fi nancování

se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.

Kombinovaná spotřeba a emise 

CO2 vozu ŠKODA FABIA:

4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

*ilustrační foto

TEĎ NA TO MÁTE
NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01  Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
DO ÚKLIDOVÉ FIRMY

Hledáme pracovníky se zkouškou na VZV  

a obsluhu lisu na odpad. 

Možné i pro důchodce i na zkrácenou 

pracovní dobu , nebo na DPP.

    

   Více informací na tel. čísle: 

    516 416 444

    alchema@alchema.cz

   Najdete nás na adrese: 

    Alchema s.r.o., Dolní Palava 26, 

    678 01  Blansko

    

   Víc

    

    

   Na

    

    

 Společnost MAS Moravský kras, z.s vyhlašuje soutěž o návrh na vytvoření loga a jednotného 
vizuálního stylu Turistické destinace Moravský kras a okolí.
 Destinační manage-
ment je koordinační 
prvek, jehož hlavním 
cílem je zkvalitnění a 
rozvoj cestovního ruchu 
v dané oblasti. Členskou 
základnu tvoří obvykle 
města, obce, podnikate-
lé a další významné sub-
jekty cestovního ruchu. 
Nositelem destinačního 
managementu v našem 
regionu je MAS Morav-
ský kras – certifikace 
byla udělena v únoru 
letošního roku. 
 „Můžeme se tak uchá-
zet o fi nanční prostředky 
z rozpočtu Jihomorav-
ského kraje, které použi-
jeme na další projekty na podporu cestovního ruchu 
v oblasti Moravského krasu a okolí,“ uvádí manažer 
MAS Moravský kras Petr Revenda. 
 Ústřední slogan destinace zní: Moravský kras 
– Musíte vidět, můžete si zamilovat. Prvním společ-
ným materiálem je trhací mapa turistické oblasti ve 
formátu A3 s vyznačenými turisticky zajímavými cíli 
a popisem hlavních atraktivit na území. Mapa je k 
dostání zejména v turistických informačních centrech 
v regionu, v kempech, hotelích apod. 
 Vyhlášená soutěž spočívá ve vytvoření značky 
a logotypu, které se stanou vizuálním symbolem 
turistické oblasti Moravský kras a okolí. Logo se 
bude využívat především k propagačním aktivitám 

destinace. Značka (ve spojení se slovním označením 
„Moravský kras“) a logotyp by měly být originální, 
výstižné, komunikativní a současně srozumitelné a 
jednoduché. 
 Soutěž je otevřena pro širokou odbornou i laickou 
veřejnost. Uzávěrka je 11. května 2018 ve 14 hodin 
a jeden účastník může přihlásit více návrhů. Porota 
vybere do 31. května 2018 tři vítězné návrhy. Autor, 
který se umístí na prvním místě, získává, mimo jiné, 
právo uzavřít smlouvu na vypracování grafi ckého 
manuálu loga a logotypu Turistické destinace Mo-
ravský kras a okolí. Bližší informace k soutěži lze 
nalézt na www.moravskykras.eu.

-mha-

Zasadili živý plot
 Do práce se daly desítky dobrovolníků v sobotu 7. 
dubna na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka. V areálu 
workoutového hřiště vedle baseballového stadionu lidé 
pod dohledem zkušených zahradníků zasadili druhou 

polovinu živého plotu z 
mladých habrů. 
 Ta první již roste od 
minulého roku. Každý 
měl v rámci okrašlovací 
akce „Dejme Blansku 
zelenou“ možnost za-
sadit si vlastní strom, 
případně do jeho koře-
nů ukrýt vzkaz pro pří-
ští generace. Odměnou 
za práci bylo opékání 
špekáčků. Dobrovolníci 
se též pustili do úklidu 
travnatých ploch na 
Sportovním ostrově a 
v okolí řeky. 

-mha-
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POZVÁNKA na CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ DEN V NEMOCVIČNĚ
Makáme pro Kryštůfka

Ukliďme Česko v Dolní Lhotě 

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce 
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

Nabídka platí pro MEGANE Life SCe 115 se zpětným odkupním bonusem 30 000 Kč a registračním bonusem 20 000 Kč. Bonus zpětný odkup platí při výkupu vašeho stávajícího vozidla a registrační bonus je platný v případě registrace nového vozidla do 31. 5. 2018. 

Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Renaut MEGANE: 

spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO
2
 95–144 (g/km); MEGANE Grandtour: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO

2
 95–144 (g/km); MEGANE GrandCoupé: spotřeba 3,4–8,7 (l/100 km), emise CO

2
 95–144 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny 

metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Renault doporučuje

Renault MEGANE
Technologií k úspěchu

Již od

289 900 Kč při výkupu vašeho vozu

Půjčte si Renault MEGANE na 2 dny zdarma na seznamka.renault.cz

5 let záruka Renault

PODĚKOVÁNÍ
 Jménem celé rodiny bych chtěla velmi poděkovat 
zaměstnancům Oblastní charity Blansko, Mobilního 
hospice svatého Martina, konkrétně zejména zdra-
votní sestře Mirce Líkařové a MUDr.  Márii Klincové. 
Bez jejich pomoci bychom nezvládli doprovodit tatín-
ka v březnu letošního roku na jeho poslední cestě v 
prostředí domova. 
 Dostalo se nám nejen plně profesionální odborné 
zdravotnické a ošetřovatelské pomoci, ale také em-
patického, milého a lidského přístupu a to v kterouko-
liv denní i noční hodinu. Velmi si vážíme jejich pomoci 
a všem rodinám, které budou doprovázet umírajícího 
příbuzného  můžeme vzkázat, že je-li to možné, stojí 
za to umožnit blízké osobě, aby umírala v domácím 
prostředí obklopena nejbližšími. S pomocí mobilní 
hospicové služby Oblastní charity Blansko může být 
i tato poslední cesta velkým požehnáním.

T. Havlíčková, Letovice

 Za krásného slunečného počasí se v sobotu ráno na hřišti  sešlo téměř 50 dobrovolných brigádníků, 
velkých i malých, aby v rámci akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko přiložili svou ruku k dílu. Brigádníci 
se rozděli do několika skupin a každá se vydala na úklid svého úseku. 

Pozvánka
na Jarní výstavu

 ZO ČZS Blansko srdečně zve na Jarní výstavu 
spojenou s burzou kaktusů, konifer, květin a přísad 
zeleniny konanou ve dnech 4. a 5. května 2018 (pátek 
4.5. od 9 do 17 hodin, sobota 5.5. od 9 do 12 hodin) 
v Domě zahrádkářů Blansko, ul. Křížkovského 59.
 Prodej výpěstků bude zajištěn od drobných pěsti-
telů, dále ze skleníků ZERA Blansko a zahradnictví 
- Chytrý Lipůvka. 
Výstava: Zahradní technika – Roman Boček. Kak-
tusy – Emil Vašíček. Keramika – Alena Chalupová. 
Kompostárna Blansko. Výstavu doplní i ruční práce 
kroužků žen z MKD. Součástí výstavy budou prodá-
vány výrobky Domova Olga. Příjem zboží k prodeji 
i k vystavování, proběhne ve čtvrtek 3. května 2018 
od 12 do 18 hodin.

-zz-

Komenského 9, 680 01 Boskovice, 

tel. 516 454 453, www.autecobs.cz

přijmeme 
STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

 Uklidili a sesbírali jsme všechny trasy a přilehlé 
prostory u polních a lesních cest, které vedou z 
Dolní Lhoty. Nevynechali jsme ani okolí  státní silnice 
spojující Blansko a Spešov a rovněž oba břehy řeky 
Svitavy od Ráječka do Blanska. Všechny účastníky 
překvapilo množství odpadů, které se podařilo sesbí-
rat. Kromně klasických pneumatik, autobaterií, PET 
lahví, krabiček od cigaret a lahví od piva a alkoholu, 
matrací a koberců,  nás všechny překvapil nález 
odhozeného sprchové koutu do lesa. Nejvíce údivu 
však vzbudily nálezy zabalených psích exkrementů v 
plastových sáčcích, které byly odhozeny do příkopů a 
okrajů cest. Několik sáčků s tímto obsahem  viselo i  
na větvích keřů a stromů. Nad tímto počínáním zůstá-

vá rozum stát. Sesbíraný odpad naplnil 3 traktorové 
vlečky o objemu cca 30 m³ a hmotnosti cca 2500 kg. 
 Odpad jsme odevzdali do sběrného dvora u Horní 
Lhoty. Práce nám trvala 4 – 5 hodin a po jejím skon-
čení všem účastníkům přišlo vhod malé občerstvení 
na místním hřišti. Malí účastníci dostali za svoji práci 
a snahu i malou sladkost.  Akci, kterou zorganizovali 
místní hasiči a myslivci lze hodnotit jako velmi zdařilou 
a prospěšnou. Rozešli  jsme se s tím, že ji za rok 
zopakujeme. 
 Organizátoři děkují všem účatníkům za jejich 
nezištnou pomoc a vyzývají ostatní spoluobčany: 
Prosíme pomozte nám naši obec udržet čistou!

Karel Plch

 Moje jméno je Denisa Provazníková, jsem studentkou Provozně ekonomické fakulty Mendelovy 
Univerzity a s pomocí mých tří spolužáků a trenérů Nemocvičny organizuji akci na podporu správné 
věci.  Zároveň jsem trenérkou v místní Nemocvičně, proto jsem se rozhodla tyto dvě věci spojit a 
uspořádat charitativní sportovní den plný lekcí a zdravého pohybu. Nemocvična i místní trenéři se 
rozhodli akci podpořit, proto se můžete těšit na pestrou paletu trenérů a lekcí v prostorách moder-
ního sportoviště Nemocvičny, k dispozici bude i sauna s vířivkou. Výtěžek z celé akce půjde rodině 
Kryštůfka Lepky. Akce se koná pod záštitou místostarosty města Blanska, ing. Jiřího Crhy.

ČAS - ZAČÁTEK TRENÉR NÁZEV LEKCE KAPACITA LEKCE

9:00 JAKUB TRX 10 os.

10:00 VĚRKA Happy Yoga 16 os.

11:00 LUCKA Interval workout 16 os.

12:00 LUCKA Zdravá záda 16 os.

13:00 MARŤA A PÁJA Dětské pohybovky 25 os.

14:00 DENISA Crosstrénink 16 os.

15:00 DENISA Břicho a zadek 16 os.

16:00 BARČA Pilates 16 os.

17:00 HYNEK Tabata 16 os.

18:00 HYNEK Core 16 os.

 Kryštůfek se narodil v roce 2008 po velice kompli-
kovaném porodu, jehož následky si s sebou nese. 
Podle lékařů po odumření mozkových buněk neměl 
nikdy chodit... Kryštof má za sebou operaci mozku 
a za podpory své milující rodiny bojuje. Dnes má 9 
roků a chodí! Má levostrannou hemiparézu a těžkou 
mentální retardaci. Každoročně jezdí na rehabilitační 
pobyty do lázní, kde intenzivně cvičí, aby se jeho stav 
po pohybové stránce nezhoršoval. Ne všechny pro-
gramy a technika potřebná pro Kryštofa jsou hrazeny 
zdravotní pojišťovnou a pro rodinu tohoto chlapečka, 
kde maminka a tatínek pečují ještě o další dvě děti, 
je to opravdu velmi složité.

       A protože pohyb je nástroj, 
jakým Kryštůfek bojuje proti 
svému údělu, rozhodli jsme 
se rozhýbat se pro něj. V 
sobotu 28.4.2018 od 9 hodin 
v blanenské NEMOCVIČNĚ 
MAKÁME PRO KRYŠTŮF-
KA! Proběhne zde sportovní 
den plný sálových lekcí, z 
nichž si vybere opravdu kaž-
dý. Cena jedné lekce je 100 
Kč a veškerý výtěžek bude 
věnován rodině Kryštůfka. 
Pro ty, co úplně nechtějí cvi-
cit, můžou přijít relaxovat do 
wellness nebo přispět jen tak 
do kasičky..
   Místo v lekci je vhodné 
rezervovat na recepci Nemo-

cvičny (tel: 720 987 564). Můžete ale také přijít v den 
akce a podpořit dobrou věc spontánním rozhodnutím.

Makáme pro Kryštůfka
Cena za 1 lekci: 
100 Kč (Dětské pohybovky 50,- Kč)
Cena za za wellness - sauna a vířivka - (pronájem 
za skupinu): 
30 minut: 120,- Kč, 60 minut: 200,- Kč

-ko-


