
- Prodej chaty Olomučany, 2.p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd … NC – 950 tis. Kč 
- 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!!!

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Mění se vyhláška o nočním klidu - str. 2 Na kávě s Pavlem Langrem - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Když ještě žil pan Šrámek, který byl dlouhá léta hlavním redaktorem a tvůrcem převážné 
části obsahu novin Monitor, zmínil se jednou v legraci: “Jsem zvědavý, o čem budeme 
psát, až nám tu Duklu zbourají!” Musím se nad jeho větou smát ještě dnes. Jistě i on by 
si na svá slova mockrát vzpomněl. Hotel Dukla už je několik let zbouraný, ale stále je 
předmětem vášnivých diskusí a novinových článků. Úvodník na téma Dukla postopade-
sáté právě čtete.

tímto veřejně prezentovali. Přijde mi to stejné, jako 
když někdo hledá záminku k hádce, a protože kdo 
chce psa bít, klacek si najde vždycky, pohádá se v 
každém případě. To musí bavit! 
 Uvědomil jsem si, že se stavbou, která byla té-
měř dokončena (ano, chybí plánovaná kavárna a 
dle mých informací je ve hvězdách, zda tam vůbec 
kavárna bude), už nikdo z nás nic neudělá. Můžeme 
se vztekat, kopat, škrábat, vykřičet si hlasivky a za-
spamovat celý Facebook tisícem urážek, ale to je asi 
tak všechno. Co ale také můžeme, je přijmout Duklu 
takovou, jaká je a začít s ní žít. Začít sem chodit na 
koncerty, na divadlo, do kina, zastavit se tu s dětmi 
nebo s partnerem a sednout si pod strom na deku.
 Byl jsem se na Dukle podívat dnes. Je to tady fajn. 
Líbí se mi tu. Přesně tohle místo mi přijde pro kulturní 
a společenské setkávání jako ideální! Rozhodl jsem 
se, že zde i já uspořádám sérii koncertů. Všichni po-
řád nadávají, že se tu nic neděje, tak proč ne? Zavolal 
jsem ihned svůj nápad místostarostovi Jiřímu Crhovi 
a požádal jej o záštitu. Nadšeně souhlasil a přislíbil 
jakoukoli pomoc. Koncerty budou probíhat každých 
14 dní o prázdninách vždy v neděli odpoledne a před-
staví se zde pětice blanenských rockových skupin. 
Vstupné bude dobrovolné a použijeme jej vždy na 
nějakou dobročinnou věc. Věřím, že si koncerty lidé 
v Blansku oblíbí podobně jako místo, na kterém se 
budou odehrávat.
 Já osobně jsem tímto dal Dukle šanci. Vím, že 
ortodoxní stěžovatele, kteří by nejraději celé místo 
srovnali se zemí a zástupce města pověsili v zámec-
kém parku, nedokážu přesvědčit o opaku. A víte co? 
Je mi to jedno. Těším se na léto na Dukle a vůbec 
mi nevadí, že moji maličkost budou chtít zapřísáhlí 
pesimisté věšet hned vedle vedení města. 

Martin Müller

 Většina názorů, které jsem měl tu čest 
slyšet nebo číst v různých debatách na 
internetu, současný stav velmi kritizuje. 
Nazývají současnou Duklu tunelem, 
ostudou Blanska, ani pro sprosté slovo 
na adresu architekta nebo vedení měs-
ta nejdou nespokojení občané daleko. 
Tolik negací, hněvu a jedovatých slin na 
jednom místě byste snad nenašli ani v 
deníčku Saddáma Husajna. 
 Ti, co nejvíc křičí a dožadují se odpo-
vědnosti od zastupitelů města, případně 
od jiných vyšších instancí, mají stejně 
jako každý v této zemi na projev vlast-
ního názoru právo. Ale nazvat někoho 
zlodějem a podvodníkem, který bere úplatek, již 
zavání hrubou pomluvou. Pokud tomu tak je, měl 
by takový člověk předložit nějaké důkazy, na kterých 
svoji domněnku staví, následně navštívit nejbližší 
pobočku Policie České republiky a podat trestné 
oznámení. Jestliže tyto důkazy nemám a jedná 
se pouze o vlastní domněnku, neměl bych ji nikde 
veřejně ventilovat. Proč? No protože se mi v tomto 
případě může jednoduše stát, že se celá věc otočí 
proti mně a budu sám nakonec na lavici obžalova-
ných usvědčen za pomluvu a urážku na cti. 
 Někteří lidé zase veřejně prohlašují, že na toto 
místo nikdy v životě nevkročí. Proč? Údajně se jed-
ná o ostudu Blanska, která nemá u nás v republice 
obdoby.
 Můj názor je maličko odlišný.
 Za to, jak Dukla dnes vypadá, si můžeme do 
značné míry my sami. To netřeba připomínat. Ale 
nyní park stojí, začaly do něj chodit lidi a pořádat se 
v něm koncerty. Zrovna minulý týden ve čtvrtek zde 
proběhla historicky první hudební událost s názvem 
dukla.FEST, kterou pořádali blanenští skauti, a jež 
byla první z akcí festivalu volného času Bambifest. 
A další budou pokračovat! V létě zde proběhne akcí 
celá řada. 3. května pokračuje dukla.FEST dalšími 
koncerty. Na své si přijdou příznivci kina, jelikož se 
tu bude promítat pod širým nebem. Místostarosta Jiří 
Crha v předminulém Monitoru slíbil, že potenciálním 
pořadatelům vyjde maximálně vstříc a jejich nápady 
na oživení tohoto prostoru podpoří. Už nyní jsou v 
jednání koncerty, divadlo a další akce, které by měly 
oslovit všechny generace od dětí až po seniory.
 Já osobně se na Duklu už nedívám kriticky. Sa-
mozřejmě, že by se dalo najít tisíc důvodů, proč ji 
nenávidět a mnoho občanů tyto důvody také vyhle-
dává a nevynechá jedinou příležitost k tomu, aby se 

Proklínaná i milovaná
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Víte? Nevíte?

Pálení čarodějnic na Palavě

Nebezpečí při přecházení 
zmírní osvětlené místo

Freddieho sloupek

Náhlá fascinace 
pravdou

 Možná to laskavý čtenář zaznamenal. Při 
příležitosti diskusí o demolici, či zachování praž-
ského Libeňského mostu se nechala současná 
primátorka naší metropole slyšet, že (cituji): 
„Vzhledem k tomu, že už nekandiduju (sic), tak 
vám můžu klidně říct pravdu, jak to je...“.
 No to je báječné!!! Takové osvěžující, chtělo 
by se říci. Konečně upřímný politik. I když těch, 
co to mysleli upřímně by se jistě našla celá řada.
 Vůbec nechápu, jak si něco takového může 
dovolit jedna z vrcholných političek prohlásit. 
Zřejmě měla záchvat upřímnosti a nebo nepře-
mýšlela nad faktickým dopadem svých slov. Tím 
není nic jiného, než skutečnost, kterou tuší, či 
vědí mnozí voliči již delší dobu.
 Lež se totiž, již dávno, stala faktickou a nedíl-
nou součástí politiky jak u nás, tak v zahraničí. 
Oblíbenou hádanku o tom, jak lze poznat, že 
politik lže už snad vyluští každý... Při lhaní se 
politikům hýbají ústa a je přitom úplně lhostejné, 
zda jde o vrcholné ústavní činitele nebo pouhé 
„kmány“ z Parlamentu, nebo o politiky místní, 
či čistě stranické. Se lží mám ostatně z politiky 
nemalé zkušenosti.
 Díky posedlosti politickou korektností ale nejde 
jen tak prohlásit, že politik lže. Takže se dozví-
dáme, že „sliby nebyly zasazeny do reálného 
rámce“, „není to zcela pravda“, „při prohlášení 
jsem měl zkreslené informace o reálnosti celé 
situace“, případně „nelze odhalit pravdu v celé 
její nahotě“. To jsou perly skoro jako z pera 
Shakespearova.
 Ne! V tomto případě je to jednoznačně černo-
bílé. Co není pravda, to je lež.
 Kolik slibů jsem už slyšel... O průjezdnosti 
dálnic, o zlepšení dopravní infrastruktury ve 
městech, o zjednodušení pravidel pro podni-
kání, pro podání daňového přiznání, o reformě 
zdravotnictví a sociálního systému, o podpoře 
sportu...
 Ale to je samá dotace pro ty, co je reálně 
nepotřebují, sliby, které se nepodařilo splnit z 
„objektivních příčin“ a jiné. Realitou zůstává, že 
více než půl roku po volbách máme vládu bez 
důvěry sněmovny, na Hradě člověka, který je 
soudně usvědčeným lhářem, a který se jen tetelí 
blahem, jak rozděluje společnost a stalinistka 
Semelová chce žalovat autora transparentu, 
který dává rovnítko mezi svastiku a srp s kla-
divem. Rovnítko by tam určitě být nemělo, ale 
matematické znaménko, kterého bych použil (asi 
nejen) já, to by se paní učitelce Semelové jistě 
nelíbilo.
 Ještě, že začalo konečně jaro, ráno mne budí 
ptáci, kterým je ten náš politický život jaksi ukra-
dený, svítí sluníčko a brzy na mne na některé z 
rozkvetlých luk přijde alergie.
 Věřte mi, že alergie na seno a na pyl mi v mém 
těle vadí ze všeho nejmíň...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Náš dům zní smíchem
 Nikoho nepřekvapuje, že tanec a hudba se dá 
také poměřovat. Umění, kterému se věnují tisíce 
žáků nejenom na jihomoravských základních 
uměleckých školách, je krásné, ale také chvály-
hodné. Dělnický dům v Blansku ožil ve čtvrtek, 
19. dubna tohoto roku, tancem, písní, hudbou a 
smíchem, protože pořadatelem letošní soutěžní 
přehlídky tanečního oboru byla Soukromá ZUŠ 
Blansko. V krajském kole, kam se po úspěšném 
okresním klání probojovali také soutěžící z 
obou blanenských ZUŠek, se tak potkaly stovky 
mladých tanečníků a tanečnic, kteří si zde měli 
možnost „poměřit síly“.

 Po prostorových zkouškách jeviště zazářilo ba-
revnými kostýmy, tanečními kreacemi, světly. Di-
váci mohli sledovat Semínka, Dinosaury, Surikaty, 
odhadnout, Kdo to vypere, Jak si hrály naše mámy, 
Co dělají děti Spolu venku, co děti objevily nebo se 
naučit dokonce i něco z kuchařského umění. Po I. 
a II. kategorii, kde zatančili ti nejmenší, vystoupily 
kolektivy III. kategorie. Porota hodnotila jak taneční 
choreografi e různých stylů a žánrů, jejichž výčet 
by nebral konce, tak technické umění, estetické 
ztvárnění, myšlenku, celkový dojem. V odpolední 
části soutěže mohli diváci užasnout nad tanečním 
uměním sólistek a posléze i souborů starších žáků. 
Ve IV. a V. kategorii se představily mimo jiné také 
blanenské kolektivy s tanečními vystoupeními Po 
večerce a Hačaupolka. 
 Práce poroty nebyla jednoduchá. Vybrat to nejlepší 
z tolika nápaditých představení, kdy řada účinkujících 
divákům doslova vzala dech, nebylo jednoduché. 
V závěru této krásné a po všech stránkách zdařilé 
akce byla rozdána ocenění a vybráni ti nejlepší, 
aby nás reprezentovali v národním kole. Taneční 
folklórní soubor Drahan, reprezentující SZUŠ a jejich 
Hačaupolka byla oceněna stříbrným pásmem. O co 
radostnější je však zpráva, že blanenští se budou 
moci zúčastnit i té nejvyšší soutěže pro taneční obory 
ZUŠ. V Uherském Hradišti si znovu zatančí děti ze 
ZUŠ Blansko lidové pásmo Spolu venku a sólistka 
Kateřina Roupová ze SZUŠ Blansko, která bude 
soutěžit s kouzelnou variací z Bajadéry. Gratulace a 
velký obdiv patří nejenom vítězným protagonistům, 
ale především jejich pedagogům za velmi dobrou 
práci a vzornou reprezentaci škol i našeho města.  

Irena Čepová

Okolí Salmova mlýna prokoukne. 
Ale až příští rok

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

- gumová podrážka s vícesm

 vzorkem = bezpečné noš

      - gumová tkanička 

              = snadné obouván

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

- vhodné do terénu i do vody 

KEEN = design, komfort, kvalita a styl.

 Vyšší komfort pro návštěvníky Sportovního ostrova Ludvíka Daňka přinese zbudování nového 
parkoviště za Salmovým mlýnem. Zatím je však ve fázi příprav a lidé se ho dočkají nejdříve v příštím 
roce. 
 „Nyní je v přípravě projekt na umístění stavby,“ 
uvedl vedoucí odboru investičního a územního 
rozvoje Marek Štefan. „Musíme však ještě doladit 
různé detaily, řešíme například přeložku pro umís-
tění vysokého napětí. V průběhu 
jednoho až dvou měsíců tedy po-
dáme žádost na umístění stavby 
a pak připravíme podklady, aby se 
investice mohla zařadit do rozpočtu 
na rok 2019,“ upřesnil Štefan. 
 V rámci stavebních úprav v 
lokalitě dojde také k celkové re-
konstrukci mostu přes náhon, aby 
po něm mohly jezdit i autobusy. 
Opraví se i příjezdová cesta, která 
vede od zimního stadionu směrem 
k mostu. Silnice bude asfaltová a 
parkoviště ze zámkové dlažby. 
 Parkoviště za Salmovým mlý-
nem nejčastěji využívají návštěv-
níci baseballového stadionu, akva-
parku, ale i lidé, kteří se účastní 

jakýchkoliv akcí na Sportovním ostrově. Podle 
Štefana tam často parkují i zahrádkáři, kteří ovšem 
následně přecházejí trať, což není dovoleno. 

-mha- 

 V pondělí odpoledne se v Rekreační oblasti Palava hemžily malé čarodějnice a čarodějové. Celé rodiny 
se vypravily na tradiční pálení čarodějnic, které se díky profesionálním účinkujícím a pěknému počasí 
vydařilo. 

   V programu, jež začal již ve tři 
hodiny odpoledne a pokračoval až 
do jedné hodiny v noci, si na své 
přišel každý – děti i dospělí. Soutěže, 
hry, muzika, setkávání se známými 
a dobré jídlo a pití umíchaly chutný 
koktejl plný zážitků. 
     O moderování se postarala Aneta 
Kuklínková. Děti se mohly zúčastnit 
čarodějnické olympiády a soutěžily o 
nejlepší masku. Mnohé se také staly 
na jedno odpoledne mladými hasiči a 
vyzkoušely si toto nelehké povolání. 
Nechyběla ani dětská show s Áňou. 
K tanci i poslechu postupně zahrály 
kapely K-Band, Kern a Medium. 

-mha-

 Chodci, kteří často přecházejí poměrně frekventovanou silnici v blízkosti stanice technické kontroly na 
ulici Poříčí, se mohou zaradovat. V místě vznikne kompromis mezi přechodem pro chodce a nebezpečným 
přebíháním. Bude jím osvětlené místo pro přecházení. 
 Jde o propojení pěší stezky vedoucí podél potoka 
Sloupečník a cesty na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka, 
která vede přes most za STK. Během dne tudy překo-
nává silnici nemalé množství lidí. Problematice jsme se 
věnovali v únorovém vydání Monitoru. 
 Zástupci města Blanska vedli na toto téma diskuze 
na zasedáních dopravní komise. „Dopravní komise na 
svém zasedání dne 30. března 2017 se případným 
zřízením přechodu zabývala a jako takový ho nedo-
poručuje městu zřizovat, a to s odůvodněním, že v 
uvedené lokalitě se připravuje výstavba nové křižovatky 
s ulicemi Na Řadech a Poříčí. Předmětný přechod pro 
chodce by byl v kolizi – tedy v malé vzdálenosti od této 
plánované křižovatky, jejíž součástí bude také přechod 
pro chodce, dále by byl v blízkosti výjezdového místa 
Hasičského záchranného sboru ČR a současně i v kolizi 
se zábradlím mostu přes potok Sloupečník. Z těchto 
důvodů dopravní komise svým usnesením 1/2/2017 – 
zápis č. 2/2017 nedoporučila městu realizovat. Co však 
město plánuje – je místo pro přecházení – nasvětlené 
a vyznačené vodorovným dopravním značením,“ uvedl 
na webu města v rubrice Otázky a 
odpovědi vedoucí odboru komunální 
údržby Martin Sklář. 
 Vedení města tedy nechalo vypra-
covat projekt, který muselo schválit 
i Krajské ředitelství policie Jihomo-
ravského kraje. „Chtěli jsme tam 
nechat udělat vodorovné značení a 
jeho nasvícení, ale policie vodorov-
né značení zamítla,“ sdělil vedoucí 
odboru investičního a územního 
rozvoje Marek Štefan. 
 V současné je tedy vypracován 
nový projekt, který obsahuje jen 
osvětlení místa a který by měl být 
schválen do měsíce po jeho předlo-
žení. „Po schválení by se osvětlení 

mohlo zřídit bez nějakých větších odkladů,“ zmínil 
Štefan s tím, že ostrůvek, který by silnici rozdělil na dva 
úzké pruhy, a přecházení by se tím ještě usnadnilo, ne-
bylo možné vybudovat. Bude se tedy investovat pouze 
do zbudování osvětlovacího sloupu, jehož cena nebu-
de nijak zásadní, že by výrazně zasáhla do rozpočtu 
města. Podle Štefana tedy není důvod ke zbytečnému 
odkládání zhotovení osvětlení. 
 Co z toho plyne pro chodce a pro řidiče? Řidiči uvidí 
již z dálky osvětlovací panel nad silnicí, což je upozorní 
na to, že se může objevit chodec, který bude mít v 
plánu přejít ulici. Řidič by měl tím pádem zpomalit a být 
obezřetnější a přecházejícího v lepším případě pustit. 
 Ovšem chodci samozřejmě nebudou mít v tomto 
úseku přednost tak, jak jsou zvyklí na klasických pře-
chodech. Musejí vyčkat, zda je auta pustí, a nemohou 
s tím počítat automaticky. Po setmění také nesmějí za-
pomínat na vhodné oblečení s refl exními prvky, protože 
chodcům v tmavém oděvu nepomůže ani přechod, ani 
veřejné osvětlení. 

-mha- 

Defi nitivní rozsudek: 
Pavelka je nevinný

 Opakované zproštění obžaloby zaznělo u okres-
ního soudu 19. dubna, kdy se znovu projednával 
případ sexuálního zneužívání a vydírání, které měl 
páchat právník v penzi Martin Pavelka na své teh-
dejší přítelkyni Janě Titlové. 
 Na základě předchozích výpovědí svědků i psy-
chologického posudku soudní znalkyně Blanky 
Špíškové, která před soudem vypovídala na zá-
věrečném líčení, neshledala předsedkyně senátu 
Michaela Zummerová žádné přímé důkazy, že by 
ke znásilňování a vydírání docházelo. 
 „Pochybnosti, které z výpovědí plynuly, se dnes 
ještě prohloubily,“ zdůvodnila soudkyně svoje roz-
hodnutí. Poškozená například nenavštívila lékaře, 
když se mělo opakovaně odehrávat brutální napade-
ní. Ani blízcí z jejího okolí si nikdy nevšimli žádných 
modřin, ani ničeho, co by svědčilo o páchaném násilí. 
 „Jsem spokojen s verdiktem soudu, kdy jsem byl 
již podruhé osvobozen od obžaloby v celém rozsahu. 
Je to sice vítězství, ale za jakou cenu? Žalobkyni 
se vydařila msta; poškodila mě nejen společensky, 
ale i zdravotně. Budu požadovat veřejnou omluvu, 
náhradu nemajetkové škody a vrácení mých věcí, 
jejichž hodnota činí několik set tisíc korun. Hodlám 
podat trestní podnět za nepravdy a lživé nařčení,“ 
shrnuje pocity a plány osvobozený Martin Pavelka.

-mha-

Poděkování
 Děkujeme touto cestou panu Pavlu Holubovi a 
pracovníkům společnosti Pohřební ústav Holub 
s.r.o., za citlivý a profesionální přístup při zajišťování 
smutečního rozloučení dne 12. dubna 2018 s naší 
milovanou maminkou, paní Boženou Gebauerovou. 
Rovněž děkujeme za krásná slova útěchy, při kterých 
jsme se ve vzpomínkách vrátili ke společně prožitým 
chvílím.

rodina Čermákova
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Na kávě s Josefem Vrbou
Je to již pětadvacet let, co v Blansku vznikla Blanenským dobře známá společnost Vrba 
s.r.o., kterou založil Josef Vrba st. a vedl ji až do roku 2013. Postupně se začlenila pod 
názvem CERGOMONT do nadregionální fi remní skupiny CERGO, v jejímž čele dnes 
stojí pokračovatel rodu Josef Vrba ml. O práci, kterou zaměstnanci fi rmy CERGOMONT 
odvádí, o jejích začátcích, ale i o problémech a nabídce práce jsem si s Josefem Vrbou 
ml. povídal v sídle společnosti v Blansku na ulici Sukova.

Sponzor rubriky:

Bilance Evropského dne melanomu 
v Nemocnici Blansko

 Jak vzpomínáte na začátky fi rmy v Blansku? 
Pokud vím, stál jste po boku svého otce u jejího 
zrodu.
 V roce 1992 jsem ukončil studia na VUT v Brně 
obor energetika a začal pracovat v podniku Městské 
technické služby Blansko, který táta řídil. Sice s  
titulem inženýra, ale začal úplně od základu, tedy 
v modrákách při běžné údržbářské práci po kotel-
nách. Ač to možná bude znít neuvěřitelně, za tohle 
jsem svému otci dodnes velmi vděčný. Získal jsem 
totiž neocenitelné zkušenosti v běžném provozu a v 
pracovním kolektivu jako takovém. Velmi brzy se mi 
hodily! V prosinci 1992 jsme s tátou a ještě dalšími 
třemi společníky založili fi rmu VRBA s.r.o. Na začátku 
roku 1993 už jsem v nově vzniklé fi rmě VRBA, s.r.o. 
vedl skupinu údržby. Na začátky si dobře vzpomí-
nám. Tucet údržbářů, jež byli o generaci i víc starší, 
musel poslouchat třiadvacetiletého fl outka. Postupně 
se nám dařilo růst, přibyly další montážní a stavební 
zakázky, začali jsme mimo jiné pracovat na montá-
žích vodoměrů a měničů tepla, plynofi kaci rodinných 
domů  v regionu, elektroinstalacích, vodoinstalacích, 
a hlavně v budování zdrojů tepla a vytápění. Potom 
přišly první zakázky i mimo oblast našeho města, 
což byl takový základ pro nově vznikající stavební 
divizi.
 Určitý zlom v kariéře udělal můj odchod do se-
sterské společnosti TEPLO T s.r.o. do Tišnova, Je 
to naše sesterská společnost a táta chtěl, abych 
společnost vedl z pozice jednatele.
 Prvním úkolem bylo tuto fi rmu konsolidovat. 
Postupně jsme i zde rozšiřovali naše aktivity; divize 
energetiky kromě výroby tepla začala prodávat i 
elektrickou energii z nově instalovaných kogenerač-
ních jednotek, u správy nemovitostí jsme prakticky 
zdvojnásobili počet spravovaných bytů. Divizi staveb 
jsme kompletně zrekonstruovali. Z původní údržby s 
obratem 10 milionů až na roční obrat 80 milionů.
 V roce 2013 se táta rozhodl ukončit svji činnost 
ve fi rmě VRBA s.r.o. a převedl ji na své děti, tedy na 
mne a na moji sestru. Sestra neměla o podnikání 
zájem, takže jsem přizval do týmů dlouholetého 
kolegu Ing. Marka Vykoukala, se kterým jsme za-
ložili značku CERGO a jednotlivé činnosti TEPLO 
T a VRBA s.r.o. jsme rozdělili do jednotlivých s.r.o.. 
To byl začátek éry nové fi remní skupiny CERGO, 
ve které CERGOMONT s.r.o. zajišťuje montáže 
tepelných technologií, společnost VRBA správa 
nemovitostí s.r.o.  pokračuje v tradiční správě nejen 
v Blansku a Tišnově, dnes již s více jak 4200 byty. 
CERGO ENERGY s.r.o., kterou vede můj syn Jakub, 
se zaměřuje na projekci vytápění a zdravotechniky,  
která v našem regionu chybí, ale i v rámci fi remní 
skupiny se tato činnost ukázala jako nepostradatel-
ná. Společnost TEPLO T s.r.o.  pokračuje v “malé 
energetice”, tedy v prodeji tepla a elektrické energie. 
Prodává asi 70 000 GJ tepla a 4 000 GWh elektřiny 
ročně. Pro letošek předpokládáme, že celkový ob-
rat fi remní skupiny překročí 220 milionů Kč, což je 
prakticky pětinásobek od roku 2013, kdy táta odešel 
do zaslouženého důchodu.

 Jaké zajímavé a velké zakázky jste realizovali 
v poslední době?
 Z těch zajímavějších větších akcí můžeme uvést 
například rekonstrukci horkovodní kotelny o výkonu 
31 MW na letišti Václava Havla v Praze nebo insta-
laci zdroje tepla se zemními tepelnými čerpadly a 
kondenzačními kotli na Vysoké škole ekonomické v 
Praze. Také rekonstrukci třinácti plynových kotelen 
ve městě Meziboří u Litvínova, štepkovou kotelnu 
pro Dřevotvar Jablonné v Orlických horách nebo ve 

fi rmě TIMBER ve Velkých Karlovicích. Dokončujeme 
parní kotelnu v závodě TANEX ve Vladislavi, začí-
náme zdroj tepla v hotelu Šumava v Kašperských 
Horách, I v našem regionu jsme realizovali z těch 
větších projektů, jako například rekonstrukce ZŠ 
Masárova v Brně nebo MŠ Šimáčkova, rekonstrukci 
sociální zařízení základních škol v Tišnově, kde 
letos pokračujeme další etapou, z těch klasických 
kondenzačních kotelene např.  ZOO Brno, fi nanční 
úřad Třebíč, VUZ Jihlava, Nemocnice Břeclav, ÚOOÚ 
Praha, ZŠ Uh. Brod atd. Zakázek neustále přibývá, 
ale stále se držíme toho, že svoji práci děláme profe-
sionálně a s každým klientem jednáme individuálně. 
Užší specializace v širším regionu ukázala správný 
směr v rozvoji celé fi remní skupiny.

 Jakkoli to vypadá růžově,  jako v každé fi rmě 
musíte řešit spoustu problémů...
 Ano, jako v každé lidské činnosti přichází drobné, 
ale i složitější problémy.  Asi nejvíce mne trápí a je mi  
velmi líto, že ubývá zájem o  technické profese na 
všech úrovních.  Ale tohle začíná už na základních 
školách, kde děti k řemeslu nejsou prakticky vedeny.  
Za nás na zákldních školách jsme měli dílny, pozem-
ky, děvčata vaření. Když jsem začínal na učilišti v 
Kuřimi, tak nás v jednom ročníků bylo na tři třídy cca 
60 – 70 učňů, dnes  se počty  učňů v jednom ročníku 
spočítají prakticky na prstech jedné ruky.  Věřím, že 
pořekadlo  – řemeslo má zlaté dno – se brzy zase 
začne  naplňovat.
 Myslím, že je na rodičích, aby včas rozpoznali, 
zda mají doma Einstaina nebo šikovného zručného 
chlapíka či děvče. Osobně jsem si prošel učňákem, 
potom maturita, celkem to s učením šlo, tak jsem 
zkusil vysokou.  Podobnou cestu bych doporučil 
právě těm zručným a technicky nadaným.
 Řemeslo má budoucnost, není se za co stydět! 
Spíše naopak, naši montážníci jsou na svoji práci hrdí 
a jsou velkými profesionály! Ne nadarmo se nejen po 
Evropě  říká “zlaté české ručičky”. Díky všem, kteří 
se věnují řemeslu. Za to jim děkuji! 

 Hledáte nové lidi? Kolik máte vlastně zaměst-
nanců?
 V naší fi remní skupině je více než šedesát 
zaměstnanců a velké množství spolupracujících 
partnerů. Není tedy divu, že v důsledku rozvoje na-
šich společností stále hledáme technicky a odborně 
zdatné kolegy s chutí pracovat v oborech technických 
zařízení budov, v energetice a správě nemovitostí. 
Mimo těch hlavních nabízíme také částečné pra-
covní úvazky výhodné například pro maminky dětí 
nastupujících do mateřských nebo základních škol. 
Takto u nás již začínalo několik kolegů. Postupně 
potom přešli na plný úvazek do trvalého pracovního 
poměru. Případní zájemci jsou u nás stále vítáni. 
 Velmi si vážím práce všech našich zaměstnanců 
a spolupracovníků. Společně s nimi usilujeme o to, 
aby měli motivaci u nás dlouhodobě pracovat a pro-
fesně růst. Jen tak můžeme stále zkvalitňovat služby, 
jejichž úroveň je pro nás a naše zákazníky klíčová a 
také je pro naše společnosti tou nejlepší reklamou. 
I na tomto místě chci všem kolegům poděkovat a 
vyjádřit  obrovský dík za jejich odváděnou práci.
 Zájemci, kteří by u nás chtěli pracovat, mohou 
navštívit webové stránky www.cergo.cz, které tvoří 
rozcestník k jednotlivým fi rmám, resp. službám 
celé skupiny. Jsou tam umístěny všechny základní 
informace včetně kontaktů. Zákaznické centrum 
lze kontaktovat na telefonech 777 707 727, popř. 
777 707 717, případně na e-mailu info@cergo.
cz. Zastavit se k nám mohou  i osobně; v Blansku 

na ulici Sukova 6 a v Tišnově na Jungmannově 
1899.

 Co vaše plány do budoucna?
 Zcela určitě se chceme zaměřovat na zvyšování 
kvality služeb ne kvantity. V rámci naší republiky se 
chceme ještě více specializovat  na tepelné techno-
logie a energetických staveb. Kvalitu a spolehlivost 
našich služeb bychom rádi rozšiřovali dále mezi naše 
zákazníky. Naše obchodní vztahy chceme nadále 
stavět na dlouhodobé osobní důvěře a serióznosti, 
ta nás koneckonců provází právě již čtvrt století.

 Skupina CERGO je významný sponzor na Bla-
nensku, týká se to kromě sportu i dalších oblastí?
 Kromě hokeje, který jsem hrál od svých 6 let, jsem 
byl také u zrodu blanenského baseballu,  ten slaví v 
letošním roce 30 let, takže Jardovi Krejčířovi a všem 
členům klubu i touto cestou gratuluji. 
 Kvůli pracovnímu vytížení jsem přestal aktivně  
sportovat. Teď už jen rekreačně (smích). Podpo-

rujememe kolektivní sporty i nadále. V Brně jsme 
ve fi nálových bojích letošního play off  podpořili tým 
Komety, v Blansku podporujeme fotbal, lední hokej, 
v Tišnově fotbal, volejbal a házenou. Podílíme se 
nemalou měrou i na veřejných sportovních akcích. 
Blanenská desítka, Půlmaraton Moravským krasem, 
z kulturních akcí třeba hudební festival Morava Park 
Fest. Od loňska přispíváme na přehlídku outdooro-
vých fi lmů Rajbas, vyhlášený a veřejností oblíbený 
ples města Tišnov a další menší kulturní akce v 
regionů Blanska a Tišnova. Ani charita nám není 
cizí.  Účastníme se např. charitativního běhu You 
Dream We Run a tuto akci samozřejmě podporujeme i 
fi nančně.  V  neposlední řadě organizujeme stále více 
oblíbenou výtvarnou soutěž  pro děti z mateřských a 
základních škol Blanenska, z jejichž prací každoročně 
vychází pěkné stolní kalendáře. Osobně se začínám 
poohlížet i za hranice – konkrétně do Kambodži,   chci   
s kamarády a známými z ČR pomoci  místním lidem 
postavit školu pro tamní děti, tak se na to velmi těším.

Martin Müller

 V pondělí 23.4.2018 se již tradičně kožní oddělení Nemocnice Blansko zapojilo do celoevropsky 
koordinované preventivní akce s názvem Evropský den melanomu. 

 Vyšetřeno bylo cel-
kem 154 zájemců. Na 
základě zhodnocení 
pigmentových projevů 
zkušenými dermatology, 
MUDr. Petrou Vidourko-
vou a MUDr. Tamarou 
Jurajdovou, bylo 14 pa-
cientům doporučeno pra-
videlné sledování v kožní 
ambulanci pro syndrom 
dysplastických névů, 25 
pacientům s rizikovým 
névem bylo doporučeno 
jeho odstranění s histo-
logickým vyšetřením, ve 
dvou případech nevylou-
číme, že se jedná již o 
maligní melanom.
 V rámci prevence se v 
tento den zaměřujeme i 
na nepigmentové rizikové útvary. Na základě vyšet-
ření byly doporučeny pravidelné kontroly pro četné 
solární keratomy u 10 pacientů a 5 pacientům byla 
doporučena excize pro podezření na možný kožní 
nádor typu basaliomu nebo spinaliomu.
 Kdo nestihl tento vyhrazený den nechat si svá 
znaménka zkontrolovat a má zájem o jejich vyšet-
ření, může se objednat na recepci kožního oddělení 
(tel.: 516 838 365).  Základní vyšetření je hrazené 
ze zdravotního pojištění. Ke zlepšení diagnostiky 
znamének je možné využít vyšetření i nově za-
koupeným digitálním dermatoskopem. Ten upřesní 

aktuální diagnostiku a obraz znamének se uloží pro 
srovnání  v čase. Toto vyšetření je zpoplatněné, ale 
většina zdravotních pojišťoven na něho přispívá 
v rámci preventivních programů. Je bezbolestné, 
nezátěžové a je možné s jeho pomocí vyšetřit děti i 
těhotné. 
 Poděkování patří všem pracovníkům kožního 
oddělení, a to za maximální nasazení během této 
preventivní akce a za velmi vstřícný přístup ke všem 
klientům.

-ko-
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Bazénová sezóna začíná!

V Rudici postaví 14 bytů pro seniory

 V dnešní době provozuje domácí koupání více než polovina Čechů a ať už vlastní menší či roz-
měrnější bazén, spojuje je jedna věc – čistá voda. Bez chemie to dneska nejde, ale jak regulérně 
postupovat a vybrat správné přípravky, o tom se jednoznačnou odpověď asi nikde nedočtete. Ovšem 
řešení existuje. Specializovaná prodejna Wetter, která se nachází v areálu fi rmy VIA-REK v Rájci – 
Jestřebí nabízí vše, co potřebujete. Abych se o problematice bazénové chemie dozvěděl co nejvíc, 
sešel jsem se s provozním ředitelem společnosti VIA-REK Milanem Štrýglem.
 Jak jste přišli na to, že jako velko-
výrobce chemie zřídíte prodejnu pro 
veřejnost? Je to pro takovou velkou 
společnost vůbec zajímavé?
 První myšlenka provozovat podnikovou 
prodejnu vznikla více než před deseti 
lety. Jelikož už tenkrát jsme svými výrob-
ky zásobovali velká koupaliště a věděli 
jsme, že ty samé prostředky jsou vhodné 
i do malých bazénů, přišla nám škoda 
je zákazníkům také nenabídnout. Navíc 
jako přímí výrobci můžeme nabídnout 
bazénovou chemii za ceny, které by jinde 
těžko hledali. Koncový zákazník je pro nás 
velmi důležitý a snažíme se mu vždy vyjít 
vstříc.

 Když vám někdo zavolá s prosbou o pomoc, 
dokážete mu i poradit nebo jen prodáváte?
 Většina provozovatelů domácích bazénů se o 
něj bohužel moc dobře nestará. Buď do bazénu 
vpraví ohromné množství bůhví čeho, nebo do něj 
nalije naprosto nevhodný přípravek. My se snažíme 
prodat zákazníkovi jen to, co bude potřebovat – nic 
víc, nic míň. Za těch mnoho let praxe už víme, co 
voda v bazénu potřebuje, takže se nás lidé nemusí 
bát zeptat a svěřit svoji vodu do našich rukou. My 
jim vždy doporučíme vhodné řešení. 
 Chodí k nám často zákazníci, kteří si pořídili ba-
zén, napustili do něj vodu a najednou nevěděli, jak 
dál. Nás v tuto chvíli zajímá pouze jediný fakt, a to 
je množství vody napuštěné v bazénu. Nic víc vědět 
nemusíme – doporučíme vám vhodné prostředky na 
základě měření pH vody, ke kterému samozřejmě 
máme i vhodné testery.

 Prodáváte i dnes tolik populární tablety?
 Původní sada naší bazénové chemie byla pouze 
tekutá, což mělo řadu výhod. Nemuselo se nikde 
nic rozmíchávat, majitel bazénu prostě jen odměřil 
danou dávku a nalil ji do skimmeru.  Postupem času 
jsme museli přidat i pevnou chemii v tabletách, neboť 
se stala mezi zákazníky oblíbenou a vyhledávanou. 

Zde je třeba zmínit, že pokud někdo hledá tablety, 
může je koupit prakticky kdekoli – v podstatě celá 
republika je bere od jediného distributora, nás 
nevyjímaje. Na rozdíl od některé konkurence však 
máme na tablety veškeré testy, jsou schválené mi-
nisterstvem zdravotnictví a jsou zcela nezávadné. 
Nakupujeme je ve velkém množství, a tak je prodá-
váme za velice výhodnou cenu. Dnes tedy můžeme 
nabídnout jak pevnou, tak tekutou chemii a je na 
kupujícím, čemu dá nakonec přednost. Na rovinu 
však mohu říct, že tekutá chemie je jak levnější, tak 
uživatelsky pohodlnější. 

 Prodáváte pouze chemii na bázi chloru?
 Naše originální výrobky byly až do loňského roku 
všechny na bázi chloru. Jelikož jsme chtěli vyjít vstříc 
zákazníkům, kteří požadovali bezchlórovou chemii, 
rozhodli jsme se nabídnout granulovaný přípravek, 
který je od loňského roku k dispozici na naší prodej-
ně. Sortiment je tak kompletní a vybere si skutečně 
každý.

 Chodí k vám i majitelé levných nadzemních 
bazénů? Máte jim co nabídnout?
 U nás dobře nakoupí každý, majitele malých bazé-
nů nevyjímaje. Náš sortiment netvoří pouze chemie, 
prodáváme také veškeré příslušenství, jako jsou 
teploměry, síťky, také vysavače, schůdky, fi ltrace a 
další produkty. Jako velkoodběratel můžeme konco-
vému zákazníkovi nabídnout velice dobrou cenu. Na 
rozdíl od různých prodejců na internetu poskytujeme 
veškerý servis a dobrou radu na počkání, kterou 
vždy s úsměvem podá náš proškolený personál. To 
na internetu nenajdete.

 Pohodlný člověk však na internetu tráví po-
měrně dost času, nemyslíte?
 I na tohle jsme mysleli. Společně s  renovací a 
kompletní reorganizací prodejny Wetter jsme spustili 
internetové stránky www.wetter-bch, na kterých pro-
vozujeme internetový prodej. Zákazník tak má dost 
času na prostudování kompletní nabídky námi nabí-
zených produktů, může si zboží objednat a následně 
vyzvednout u nás v prodejně na ulici Oldřicha Blažka 
v Rájci – Jestřebí. Prodejna se nachází v areálu fi rmy 
VIA-REK a přímo v ulici vedoucí k vlakové zastávce 
či v opačném směru jej upozorní navigační tabule.

 Tak to vidíte. Nakonec třeba přijdete na to, že péče 
o vodu v bazénu nemusí být náročná ani nákladná. 
Buďte chytří a nakupujte přímo u profesionálů – 
nejenže ušetříte, ale budete si křišťálově čisté vody 
užívat po celou sezónu.
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 Společnost ZT energy s.r.o. v polovině tohoto roku začne s výstavbou 14 bytů pro seniory v obci 
Rudice uprostřed krásné přírody Moravského krasu

 "Tento projekt nabízí nájemní bydlení ve 14 by-
tech pro seniory. O kvalitě tohoto projektu svědčí 
také to, že bude podpořen dotací z podprogramu 
Ministerstva pro místní rozvoj Podporované bydlení. 
Jedná se tedy o byty pro cílovou skupinu lidí nad 65 
let věku. Dotace činí ale pouze 8,4 mil. Kč, zbytek 
bude fi nancovat ZT energy. Díky tomu budou nájemci 
v těchto bytech platit regulované nájemné, které je 
stanoveno státem a v současnosti činí 57,2 Kč na 1 
m2, což je zhruba polovina tržního nájemného. Tento 
projekt vnímáme zejména jako pomoc starším lidem, 
kteří díky tomu mohou výrazně ušetřit na nákladech 
na bydlení. Budu ráda, když mě zájemci z řad cílové 
skupiny kontaktují pro více informací," uvedla jedna-
telka ZT energy Ing. Renata Nezvalová.
 Ke všem bytům náleží vlastní sklepní kóje a také 
balkón či terasa. V rámci projektu budou také zajiš-
těna parkovací stání. Celý bytový dům bude řešen 
bezbariérově včetně výtahu.
 Výstavba bude zahájena v polovině roku 2018, 

kompletní dokončení výstavby celého projektu se 
předpokládá do konce roku 2019.
 Obec Rudice leží v samém geografi ckém středu 
Moravského krasu, okolí obce patří k nejkrásnějším v 
Moravském krasu a je známo Rudickým propadáním, 
bílými vápencovými skalními útvary zvané Kolíbky, 
lomem Seč a v neposlední řadě rudickými jezírky. 
Přímo v Rudici se nachází také několik paměti-
hodností: větrný mlýn holandského typu "Větřák", 
kaple sv. Barbory, vystavěná v neomodernistickém 
slohu, kaplička sv. Antonína a také zrekonstruovaná 
základní škola.
 V obci se nachází bohatá občanská vybavenost: 
ZŠ, MŠ, 3 obchody se smíšeným zbožím, cukrárna, 
několik restaurací, kulturní zařízení, autobusová 
zastávka s pravidelným spojením do 9 km vzdále-
ného Blanska a 2 km vzdálených Jedovnic. V obci v 
současnosti žije 970 obyvatel.

-ln-

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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NOVE
míchání
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Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

* 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

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

Voda
Plyn
Topení 
Revize

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize
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René MOTO: Žijeme motorkou!
 Ukažte mi chlapa, co nemá rád motorky! Ani mě nenechávaly nadupané stroje chladným již od dětských 
let, ale měl jsem smůlu. Motorku jsem nikdy neměl. Ale sny se mají plnit, a tak jsem si asi v šestatřiceti 
udělal papíry a stal se ze mě motorkář. Záhy jsem poznal podobně postižené kamarády a zjistil, že mimo 
jízdy krajinou a skvělých prožitků se o moji dvoukolovou krasavici musí taky někdo starat. Dal jsem na 
rady zkušenějších a seznámil se s prodejnou a servisem motorek René MOTO, která tenkrát ještě sídlila 
v Rájci, ovšem nově se posunula blíže Blansku, konkrétně do Dolní Lhoty.

 V okolí Blanska je René MOTO jedinou podobnou 
prodejnou a servisem. Začátky fi rmy se datují do 
roku 2010, i když zkušenosti majitele Rudy Kakáče 
jsou mnohem bohatší. Ruda je opravdový nadšenec 
a motorkami žije odmalička. 
 “Už jako kluk jsem na Babetě nebo Pionýru lítal 
po polích a táta mi vysvětloval, jak motorky fungují a 
jak se o ně starat. Tenkrát v motorkách nebyla žádná 
elektronika, bylo to všechno mnohem jednodušší a mě 
to děsně chytlo. Když jsem chodil na střední, doma 
v garáži jsem opravoval kamarádům jejich stroje. Po 
vyučení jsem dělal u Pavla Blaty, pak jezdil několik let 
s Karlem Abrahámem jako jeho mechanik po celém 
světě a až mě cestování přestalo bavit, usadil jsem 
se na čtyři roky v autorizovaném servisu Honda. Při 
práci jsem ještě stíhal šroubovat motorky doma v 
garáži různým známým, a tak vlastně vznikla moje 
klientela. V roce 2010 jsem se rozhodl živit se sám 
a vzal obchod a servis v Rájci. Před několika měsíci 
jsme se přestěhovali do mnohem větších prostor v 
Dolní Lhotě v areálu bývalého JZD.”
 Na prodejnu a servis v Rájci si vzpomínám dobře. 
Malá prodejnička, vzadu servis… Dnes procházím 
nově otevřenou prodejnou, která je na čtyřnásobné 
ploše, a nestačím se divit. Je tu snad pětadvacet 
nových motorek, velké množství motorkářské výbavy 
a oblečení, kufry a jiná zavazadla na motorku, helmy, 
náhradní díly… Je toho tady skutečně hodně a vybere 
si každý, ať už jezdí chopper, silničky, motokros či 
čtyřkolku.
 “Momentálně zastupujeme značky Benelli, Keeway, 
SYM a Yuki, což je taková levnější čínská alternativa. 
Na prodejně máme opravdu dost strojů od těch nej-
menší pro pětileté motorkáře, až po top modely od 
Benelli TRK 502 a Leoncino. Oba tyto stroje máme 
testovací a je možné se na nich svézt. Je to paráda,” 
usmívá se Ruda a ukazuje mi nové cestovní enduro, 
na kterém mám chuť hned odjet. “Docela 
vážně uvažuji nad tím, že příští rok něko-
lik motorek přihlásím a jako doplněk tady 
zřídím půjčovnu. Občas se najde zájem-
ce, který by se chtěl se strojem seznámit 
déle než 15 minut, ale momentálně mu 
naše předváděčky na delší dobu půjčit 
nemůžeme.”
 Z osobní zkušenosti vím, jak důležité 
je vybrat si vhodné oblečení, rukavice 
a především helmu. Nakupuji zásadně 
zde. Vyberu si vždy, a pokud mi nesedí 
třeba kalhoty a nejsou momentálně na 
skladě, vím, že na druhý den mi je Ruda 
objedná. Totéž platí pro helmy. Vybere si 
každý - od těch nejlevnějších Astone až 
po nejvyšší řadu Scorpion. Vystavené 
helmy jsou na skladě v několika veli-

kostech s možností okamžitého 
odběru.
 Zvláštní kategorií jsou zava-
zadla. Na výběr je mnoho typů 
textilních i pevných kufrů, které 
však potřebujete namontovat. To 
už není žádná legrace, a pokud 
nejste manuálně zruční, rozhodně 
využijete druhou polovinu Rudova 
podnikání, kterou je servis. Kufry 
vám mechanici namontují a ještě 
tentýž den můžete odjet na dovo-
lenou.
 ”Začátky byly hodně těžké. Byl 
jsem v servisu od rána do noci, 
občas mi pomáhal brigádník a na 
prodejně seděl otec nebo někdo 
jiný z rodiny,” vzpomíná Ruda na 
začátky podnikání. “Dnes mám 

dva zaměstnance a motorky sám už neopravuju. 
Jen výjimečně. S novou provozovnou v Dolní Lhotě 
jsem nakoupil spoustu nového vybavení - zvedáky, 
diagnostiku… Opravit dnes umíme skutečně vše. 
Máme specialistu na elektroniku, kterou jsou dnešní 
motorky doslova nacpané, opravujeme motorky po 
havárkách, měníme gumy, provádíme běžnou údržbu, 
měníme olej, rozebíráme a skládáme motory… Dnes 
asi neexistuje nic, co bychom nedělali. Vlastně ano. 
Nesrovnáme rám motorky. Tohle je hodně tenký led a 
abych pravdu řekl, ani to dělat nechceme.”
 V prostředí servisu panuje dobrá nálada. Je vidět, 
že chlapce jejich práce skutečně baví a naplňuje. A 
to je dobře. Teď na jaře mají napilno a jak říká sám 
majitel, v práci zůstávají 12 hodin denně. V tomto 
období nelze čekat, že vám udělají servis do druhého 
dne, ale z vlastní zkušenosti vím, že v případě nutnosti 
udělají výjimku. Přijel jsem tam například s prosbou 
o výměnu pneumatiky, která dosloužila, a Ruda mne 
vzal hned. Akutní případy posuzují individuálně, což 
je taky jeden z důvodů, proč svoji motorku svěřím do 
rukou právě mechanikům z René MOTO.

 Jestli patříte k těm, kteří na motorku usednou letos 
poprvé a řešíte, kdo se vám o vaši krasavici postará, 
zastavte se do René MOTO v Dolní Lhotě směrem na 
Spešov. Bude v rukou skutečných odborníků. A jestli 
motorku ještě nemáte, ale uvažujete o tom si s nějakou 
začít, v prostorné prodejně můžete pro začátek koupit 
třeba skútr. K tomu si vyberete veškeré vybavení i 
oblečení na motorku - vše na jednom místě. Na www.
renemoto.cz najdete veškeré informace, také můžete 
volat na tel. 603983037 přímo majiteli Rudovi Kaká-
čovi. Nezbývá než popřát mnoho šťastných kilometrů 
s koly směrem dolů a Rudovi mnoho spokojených 
zákazníků, mezi které se posledních pár let řadím i já.

-r-

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz
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Makáme pro Kryštůfka
CHARITATIVNÍ SPORTOVNÍ DEN V NEMOCVIČNĚ

 "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.  Jsem trenérkou v Nemocvičně, proto jsem se rozhodla tyto dvě věci spojit a uspořádat cha-
ritativní 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 moderního sportoviště. 
Výtěžek z celé akce půjde rodině Kryštůfka Lepky. Akce se koná pod záštitou místostarosty města 
Blanska Ing. Jiřího Crhy.“

 Takto zněla pozván-
ka směrem k veřejnos-
ti, kterou trenérka bla-
nenské Nemocvičny, 
Denisa Provazníková, 
oslovila nejen pravi-
delné návštěvníky, ale 
také širokou veřejnost. 
Vedení Nemocnice 
Blansko tuto výzvu 
přijalo a podpořilo, 
stejně tak většina tre-
nérů, kteří bez nároku 
na honorář v sobotu 
28.4.2018 přišli a pro 
zájemce nachystali sá-
lové lekce. Osobní zá-
štitu této akci věnoval 
místostarosta Ing. Jiří 
Crha, který stejně jako 
mnozí jiní věnoval do 
kasičky fi nanční částku i bez cvičení. I tato možnost 
byla. 
 Každý vstup byl v sobotu zpoplatněn částkou 
100,- Kč a kompletní vybraná částka byla věno-
vána na dobrou věc. Tou „věcí“ byla pomoc rodině 
Kryštofa Lepky. Chlapeček se narodil v roce 2008 
po velice komplikovaném porodu, jehož následky si 
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 je mu 9 let a chodí! S levostrannou 
hemiparézou a těžkou mentální retardací cvičí, jak 
může! Každoročně jezdí na rehabilitační pobyty 
do lázní, kde intenzivně cvičí, aby se jeho stav po 
pohybové stránce nezhoršoval. Ne všechny progra-
my a technika potřebná pro Kryštofa jsou hrazeny 

zdravotní pojišťovnou. Pro rodinu tohoto chlapečka, 
kde maminka a tatínek pečují ještě o další dvě děti, 
je to opravdu velmi složité a fi nančně náročné.
 A protože pohyb je nástroj, kterým Kryštof bu-
juje proti svému údělu, rozhýbali jsme se v sobotu 
28.4.2018 v blanenské Nemocvičně pro něj. Prostě 
jsme se všichni pohnuli pro malého kluka, který by 
se hýbal strašně rád. Vybraná částka byla neuvěři-
telných 9 tisíc korun! Peníze přebral tatínek, malý 
Kryštof zase krásné kšandičky s logem Nemocvičny 
od partnera KOKA STYLE. 
 Rodině přejeme hodně zdravého pohybu s malým 
Kryštofem a ještě jednou velice děkujeme všem, kteří 
na této akci jakkoli participovali!

-ko-

REFERENT NÁKUPU, EKONOM, 

PŘÍPRAVÁŘ ZAKÁZEK, STAVEBNÍ TECHNIK, 

MONTÉR INSTALACÍ VODO – TOPO

KONTAKT: Ilona Mertenová | Tel: 777 707 727 | Email: mertenova@cergo.cz

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!

Jsme specializovaná montážně - stavební fi rma 
se zaměřením na energetické stavby 
a úsporné technologie pro vytápění budov.

NABÍZÍME: 
   - plné i zkrácené úvazky, 
   - pozice vhodné i pro absolventy
   - stravenky v hodnotě 90 Kč
   - kanceláře v centru Blanska
   - odborná školení
   - přátelský kolektiv



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.
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* 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

* Nepoužitou dvoukřídlou zahradní bránu, výška 2,3 
m, šířka 4 m, 2 boční nosné sloupky 10x10cm, délky 
2,8 m, vše žárově zinkováno, včetně zámku, cena 
dohodou. Tel. 602716271.
* Garáž na Podlesí. Tel. 730127186.
* Nábytek do dětského pokoje, odstín javor (vysoká 
postel se šatní skříní a poličkami, schůdky s úložným 
prostorem, vysoká šatní skřín dvoudveřová šíře 60 
cm, psací stůl + 2 ks skříněk ke stolu, noční stolek a 
polici na zeď), stáří 3 roky, vše v perfektním stavu, 
zakázková výroba, kvalitní materiál. PC 29 tis. Kč, 
nová 14 tis. Kč. Možno vidět nebo foto zašlu na 
vyžádání. Tel. 724109345.

      PRODEJ    

* Dlouhodobě pronajmu 3+1 v BK na severu. Tel. 
775223137.
* Koupím dětskou ohrádku. Tel. 606720933.
* Žena  55 roků hledá podnájem v Blansku, Adamo-
vě, Bílovicích, Rájci -  vlakové spojení  na Brno. Tel. 
728102037.
* Hledam pronájem 2+1 v Blansku. Tel. 775197472.
* Nabízím dlouhodobý pronájem řadové garáže u 
Sýpky za 980 Kč měsíčně. Tel. 607083396.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
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 Kč
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.
Na stojáka Open Air – 29. 7. 2018 od 19:00 h, Letní 
kino, Lysice. Cena 200 Kč

Aktuálně v prodeji:
Sochy, plastiky a jiné výtvarné prvky v exteriéru 
města Blanska, Pavel Svoboda. Cena 180 Kč. 

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

Žákyně zakončily sezónu vítězně

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

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

SLEVY + 66€ = VYUŽIJTE VČAS!!!
  

EMIRÁTY 16.690 * FUENTEVENTURA 7.990 
HURGHADA 8.990 * LANZAROTE 8.990 * MADEIRA 12.990

MAURICIUS 26.490 * TENERIFE 14.090 

EXOTIKA + LUXUSNÍ PLAVBY 2018/ 2019!EXOTIKA + LUXUSNÍ PLAVBY 2018/ 2019!
Pomůžeme splnit Vaše přání, 

naše věrnostní slevy se Vám vždy vyplatí! 
DO SVĚTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS!

Česko-německá výměna studentů
 14 žáků z dolnosaské školy IGS Oyten navštívilo 7. – 14. dubna 2018 Gymnázium Blansko. Některé děti 
přijely do České republiky vůbec poprvé. Studenti bydleli v rodinách svých českých partnerů. Finančně 
program podpořil Česko-německý fond budoucnosti.
 Již při návštěvě pěti českých pedagogů gymnázia 
ve škole  na severu Německa v květnu 2017 byly mezi 
oběma školami dohodnuty pravidelné žákovské výměny. 
Těžištěm dlouhodobého programu je projekt zaměřený 
na studium Moravského krasu v České republice a 
wattového pobřeží na severozápadu Německa. 
 Logem první výměny se stal vrápenec malý, symbol 
krápníkových jeskyní krasu. 

 Němečtí žáci  neskrývali nadšení z úchvatného 
pohledu na modrou oblohu ze dna Macochy. „Plavba 
ve člunech po podzemní říčce Punkvě byla pro nás 
ohromným dobrodružstvím. Mimořádým zážitkem bylo 
také pozorování netopýrů,“ líčí své dojmy Ingrid Berger, 
jedna z učitelek pedagogického doprovodu.
 Příjemné odpoledne strávili studenti v chýši Mydli-
dědka v Lažánkách, kde si vlastnoručně vyrobili mýdlo 
a svíčku z včelího vosku, originální suvenýry z mikro-
regionu Moravský kras.
 V rámci jednoho dne stráveného ve vyučování pro-
běhlo v laboratoři chemie laboratorní cvičení. Studenti 
zkoumali různé stupně tvrdosti vody na vzorku vody z 
říčky Punkvy, destilované vody, minerální vody a vzorku 
vody z vodovodního kohoutku.
 Společné umělecké dílo Action-Art á la Jackson 
Pollock, které bude po zaschnutí převezeno do školy v 
Oytenu, vytvořily děti v hodině výtvarné výchovy.
 Vzájemná pomoc a spolupráce se hodila při sestavení 
a naprogramování autíčka v hodině robotiky.
 Celotýdenní program byl následně doplněn výletem 
do Brna a poslední den završen chlebíčkovou párty 
v jídelně školy společně se všemi účastníky projektu 
včetně rodičů žáků.
 Velké díky patří rodinám, které se do projektu zapo-
jily a po celý týden zajišťovaly německým teenagerům 
skvělé zázemí. 
 Děti z těchto rodin budou přivítány svými protějšky v 
městečku Oyten nedaleko Brém v Německu 13. – 20. 
října 2018, kde je čeká zkoumání wattového pobřeží 
Severního moře v Národním parku Niedersächsisches 
Wattenmeer a zdokonalení se v jazykových dovednos-
tech.
 Také realizační tým Gymnázia Blansko zaslouží 
pochvalu za skvěle připravený program a bezchybnou 
organizaci výměny.

Mgr. Jana Žilková, 
Gymnázium Blansko

Rekord 
Čokoládové tretry

 "Jednu z nejvyšších účastí v celé historii rozšířené 
Čokoládové tretry zaznamenali v Blansku" napsal 
hlavní pořadatel z Ostravy na svých stránkách. Ano, 
Blansko bylo svědkem historického rekordu, když do 
závodu na 30m, 60m, 100m, 200m a 300m nastoupi-
lo a doběhlo 435 dětí nejen z Blanenska, ale i z jiných 
koutů  České republiky. Z osmi nejlepšími z běhů na 
100m, 200m a 300m se uvidíme na krajském fi nále v 
Brně, které se koná 7.6. Závod v Blansku ukázal, že 
atletika k městu patří a že je potřeba ji plnohodnotně 
podporovat a že se jí právem říká královna sportu. 
Již nyní se můžete těšit na ročník 2019.

-mb-

Memoriál Věry Bušové 
Gilkové

 V neděli 29.5. proběhl na atletickém stadionu 33. 
ročník memoriálu Věry Bušové Gilkové. Za slunečné-
ho počasí na hlavní trati 800m zvítězila domácí Pavla 
Štoudková v čase 2:23:43 před Hanou Kielarovou z 
Bílovic a Anežkou Langhammerováou z Brna, ceny 
pro nejlepší tři předávala a záštitu nad tímto závodem 
převzala poslankyně parlamentu ČR Lenka Dražilo-
vá. I v dalších disciplínách padaly zajímavé výkony a 
to i díky atletům z Blanenského oddílu atletiky ASK 
Blansko, který byl zároveň hlavním pořadatelem 
akce. Již zanedlouho a to 10.května proběhne na 
místním stadionu 1. kolo družstev mladších žáků a 
žákyň a poté vše budeme směřovat k vrcholu atle-
tického roku na Blanensku a to k Mistrovství Moravy 
a Slezska jednotlivců v kategorii mladších žáků a 
žákyň konaného 30. září. 

-mb-

 Úvod utkání byl poměrně vy-
rovnaný. Blansku se nedařilo 
trefovat z jednoduchých pozic, 
po řadě získaných míčů se však 
přece jen podařilo vytvořit náskok, 
který Blansko postupně navy-
šovalo až na konečných 68:40. 
Nejlepší střelkyní týmu byla Dvo-
řáková (23b.). Velmi dobrý výkon 
pod košem předvedly Vyklická 
(13b.) a Špačková (12b.).
 Ve druhém zápase se po 
spoustě nepřesností dlouho čeka-
lo na první koš. Ten dala až ve 4. 
minutě Dvořáková, která se opět 
stala nejlepší střelkyní (27b.). 
Velký přínos bodů zajistila výbornou prací pod košem 
Vyklická, která stihla nastřílet 21 bodů za pouhých 15 
minut na hřišti a jen v prvním poločase připsala na 
konto Blanska 18 bodů. Konečný výsledek byl velmi 
podobný prvnímu zápasu. Blansko vyhrálo 68:38.
BK Blansko x TJ Sokol Kobylí
1. zápas: 68:40

 Hráčky basketbalového klubu BK Blansko družstva U15 v posledních dvou utkáních sezóny zdolaly 
svého soupeře z Kobylí a skončily v nadregionální soutěži na celkovém 4. místě. 

Body: Dvořáková 23 bodů; Vyklická 13b; Špačková 
12b; Matušková a Sedláková M. 5b; Pavloňová 4b; 
Čermáková, Chalupná a Sedláková A. 2 b.
2. zápas: 68:38
Body: Dvořáková 27 bodů; Vyklická 21b; Matušková 
a Sedláková M. 6b; Čermáková 4b; Pavloňová a 
Papírníková 2b. 
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BAMBIFEST 2018

Jarní akademie DDM Blansko

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

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

přijmeme 

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

MEDIÁLNÍ PARTNER

– 
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18. - 19. května
zámecký park Blansko

V neděli 15. 4. 2018 se Katolickým domem v Blansku nesl potlesk dětem a nejen jim. Dům dětí a 
mládeže Blansko pořádal 2. ročník Jarní akademie – přehlídku činností dětí ze zájmových kroužků, 
v letošním roce spojenou s předáváním ocenění Pedagog volného času 2018 externím pracovníkům 
(vedoucím kroužků).

 Děkujeme městu Blansku za podporu této akce a 
také panu starostovi Mgr. Ivu Polákovi a místosta-
rostovi Ing. Jiřímu Crhovi, kteří se osobně zúčastnili 
této akce a spolu s paní ředitelkou Mgr. Blankou 
Štreitovou předali ocenění dlouholetým externím 
pracovníkům, kteří se práci s dětmi věnují, za což 
jim patří zasloužené poděkování.   

 Všechna vystoupení se i přes počáteční nervozitu 
podařilo zvládnout a zcela zaplněný sál odměnil 
všechny vystupující zaslouženým potleskem.
 Díky vám všem – účinkujícím dětem a mládeži, 
hostům, externím spolupracovníkům, divákům a také 
organizátorům z Domu dětí a mládeže v Blansku.

-ddm-

 18. a 19. května ovládne už tradičně blanenský zámecký park přehlídka organizací nabízející v Blansku 
a okolí volnočasové aktivity nejen pro děti. V pátek večer navíc organizátoři lákají na hudební be.FEST 
a v sobotu na konferenci se zajímavými osobnostmi. Všechny části BAMBIFESTu jsou jako vždy pro 
návštěvníky zcela zdarma. 

Na BAMBIFESTu se představí
32 organizací pro děti a mládež
 Stánky s aktivní prezentací dvaatřiceti organizací pro 
děti a mládež zaplní v pátek i sobotu zámecký park. U 
každého stanoviště si děti budou moci vyzkoušet, čím 
se daná organizace zabývá – ať už půjde o ukázku cvi-
čení, první pomoci, modelů vláčků nebo robotiky. Právě 
možnost aktivně si nabídku volnočasových kroužků 
vyzkoušet je klíčovým tématem celé akce. Děti si na 
vlastní kůži zkusí, jestli jim nabízená činnost vyhovuje 
a do kroužku mohou nastoupit už s představou, co se 
tam asi tak bude dít. 
 Stánky organizací budou otevřeny v pátek od 
9:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 16:00. 
 Více informací najdete na www.bambifest.cz a htt-
ps://www.facebook.com/bambifestblansko.

ORGANIZACE PŘIHLÁŠENÉ 
NA BAMBIFEST 2018
 Andula - Zdravotnické kurzy, Junák-český skaut, 
středisko Světla Blansko, z.s., No Gravity Blansko, 
Beefree, KOLEJOVÁ z.s., Olympia Blansko, z.s., 
Český zahrádkářský svaz Blansko, Kolpingova rodina 
Blansko, SDH Dolní Lhota, Diecézní charita Brno - 
Oblastní charita Blansko, Kroužek robotiky a kroužek 
videotechniky a elektrotechniky, SDH Klepačov, Dům 
dětí a mládeže Blansko, p.o., Kynologický klub Blansko, 
Společnost katolického domu v Blansku, z.s., Europe 
Direct Brno, Lipka – školské zařízení pro environmen-
tální vzdělávání Brno, p. o., Spolek CIRCULUS, Fan 
club Velorex, Mateřské a rodinné centrum HM, z.s., 
Škoda Dobrodruh, FBK Atlas Blansko, z.s., Mateřské 
centrum Veselý Paleček, TK Tuláci Blansko, Horizont 
Blansko, z.s., Městská knihovna Blansko, ÚAMK - TRA-
BANTKLUB BLANSKO, Judo klub Samuraj Adamov, 
Muzeum Blanenska, p. o., Ulita Blansko, z.s., Junák, 
český skaut, středisko Srdce na dlani Blansko, z.s., 
Nakolobce, Základní umělecká škola Blansko, p.o.

be.FEST: hvězdou 
večera bude Pavel Helan

 Odbor sociálních věcí, MERS a Tryo se letos utkají 

o titul interpreta roku a tím i o poukaz na 20 hodin 
nahrávání v profesionálním studiu. Z celkem sedmi 
přihlášených kapel je vybrali hlasující na facebooku 
be.FESTu. Kapely si zahrají na profesionálním pódiu 
se zázemím a dostanou prostor představit se všem 
návštěvníkům akce. Právě oni svým hlasováním 
rozhodnou, kdo získá letošní první místo a s ním i 
zajímavé ocenění. Oceněn bude také hlasující z řad 
návštěvníků, který bude na základě losování odmě-
něn poukazem pro 2 osoby na vstup do wellness 
areálu Samsara. Hvězdou večera bude zpěvák Pavel 
Helan, mimo jiné fi nalista soutěže Česko Slovensko 
má talent. 
 Začínáme v pátek 18. května v 18.00!
 Více informací najdete na www.fest.bambifest.com 
a www.facebook.com/beFESTblansko.

Muzejní noc
 V roce 2016 jsme navázali úspěšnou spolupráci s 
Muzeem Blanenska a jeho pravidelnou akcí Muzejní 
noc. Program BAMBIFESTu, tak přímo navazuje a 
spolupracuje s programem muzejní noci, který začíná 
v pátek odpoledne a pokračuje do noci. 
 Více na webu pořadatele www.muzeum-blanen-
ska.cz

KONFERENCE. 
letos cílí na Blanensko

 Tři zajímavé osobnosti letos vystoupí v blanenském 
zámku se svými příspěvky. Blanenský dobrodruh 
Milan Daněk bude mluvit o své práci s mládeží. 
Cestovatel Ondřej Fišer promluví o svých cestách a 
farář blanenské farnosti sv. Martina Jiří Kaňa bude 
mluvit o komunitním společenství a jeho významu 
pro občanskou společnost. 
 Konference začne v sobotu 19. května v 10:30.
 Více o jednotlivých vystoupeních i osobnostech 
najdete na www.konference.bambifest.com a www.
facebook.com/BlanenskaKonference.

-r-


