
Prodej posledních bytů 1+kk Ráječko, 
od 28 m2, výtahy, balkony, parkovací stání, 
kolaudace ve IV/2017... NC– od 921 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej RD 6+1 Staré Blansko s dvojgaráží,
pozemek 1.017 m2, po rekonstrukci, jezírko,
vhodný i k podnikání…NC – 6,23 mil. Kč

- Prodej bytu 1+1 OV Prostějov - Mozartova, 2. NP, 32 m2, balkon...NC – 890 tis. Kč 

- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP...NC – 19,9 mil. Kč 

- Prodej garáže Blansko – nádraží město, 18 m2, EE, poz. v nájmu...NC – 159.000 Kč

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

- Pronájem obchodu Blansko – Bezručova, 36 m2, soc. zař…NC – 8.500 Kč/měs.+ EE

- Prodej bytu 2+kk Ráječko, 64 m2, novostavba, výtah, 2 balkony…NC – 2.202.000 Kč

- Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

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

V posledním čísle Monitoru jste si mohli přečíst malé zamyšlení nad tím, jak se u nás ve městě 
parkuje. Popravdě jsem ani netušil, kolik se do redakce ozve lidí se svými názory a postřehy. 
Jak vidno, problém parkování občany zajímá. A to je dobře.

 Dva dny po vydání minulého čísla jsem byl svědkem 
toho, jak před Družbou během deseti minut došlo 
hned dvakrát k nedovolenému parkování na místě pro 
invalidy. Skutečně mi to vadí a jen to dokazuje slova, 
která jsem tady psal minule: charakter a bezohlednost 
lidí nezná mezí. Představil jsem si, jak si do řeznictví 
(jediného v centru) přijede nakoupit tělesně postižený 
člověk a díky tomu, že na místě určeném pro něj parkuje 
bezohledný a zdravý řidič, bude muset nechat auto až 
někde u Dukly a zbytek dojít o berlích. Jiná možnost 
mu totiž nezbývá. 
 Otázka parkování invalidů mne začala hodně zajímat 
poté, co jsem si přečetl názor jedné z čtenářek: „V pátek 
jsem byla s postiženým synem na poliklinice, stáli jsme 
na invalidech a když jsme vyšli ven, měli jsme za stěra-
čem lístek od policie, kde stálo, že špatně parkujeme. 
Tak jsme tam zajeli, abychom vysvětlili, že jsme byli u 
doktora. Byl tam moc příjemný pan policista, který nám 
oznámil, že jsme neměli zaplaceno, že je u polikliniky 
nový parkovací automat. Byla jsem s toho naprosto v 
šoku, protože nikde jinde - ani v Brně vozíčkáři neplatí, 
dokonce ani v Rakousku nebo Chorvatsku. Město by 
mělo těmhle lidem pomáhat, místo toho jim jen hází 
klacky pod nohy. Je to hodně hnusný, když se ubližuje 
takovým lidičkám, kteří nemají život snadný a jejich 
rodiče taky ne. Všichni, kdo těmhle nemohoucím zpo-
platnili parkování, vzkazuji, že by se měli hodně stydět 
a nebo zažít, jaké to je.”
 Přiznám se, že jsem nevěděl, že vozíčkář musí platit 
parkovné a vyvolalo to ve mně smíšené pocity. Na 
straně jedné vím o lidech, kteří značku za okýnkem 
vozu mají, ale nejsou to žádní mrzáci ani chudáci, 
nohy jim slouží a podnikání funguje, tak proč by neměli 
zaplatit? Na straně druhé celý svět poukazuje na soucit 
a solidaritu a takřka bez výjimky tito lidé mají vyhrazené 
parkování zdarma. 
 Jak to tedy je? Zjistil jsem, že v naší republice je čistě 
na provozovateli parkoviště, jak rozhodne. V Blansku je 
většina parkovišť v majetku města a invalida skutečně 
zaplatit musí. Dokonce i u nemocnice! Zrovna na tom-
to místě mi to přijde hodně zvláštní. Zjistil jsem, že s 
tímto nemocnice nic dělat nemůže, ale všichni invalidé 
mají k dispozici pět parkovacích míst uvnitř areálu na 
neomezeně dlouhou dobu zdarma. Stačí se přihlásit na 
vrátnici a vyzvednout si parkovací kartu. 
 To nemění nic na tom, že by se vedení našeho 
města mohlo zamyslet nad tím, zda těch pár desítek 
korun denně od invalidů skutečně stojí za to. Jinde 
to jde bezplatně, nevidím proto důvod, proč by to v 
Blansku bylo nereálné. Alespoň u budovy nemocnice 
a také před úřady, na které invalida určitě nechodí pro 
vlastní potěchu. To, jakým způsobem přistupujeme k 
invalidům, vyjadřuje naši morální vyspělost. Pokutu za 

sklem vozíčkáře tak vnímám jako neuvěřitelnou ostudu 
a popud k zamyšlení.
 Několik čtenářů opětovně vyjádřilo pobouření nad 
tím, že na novém parkovišti nad nemocnicí se vybírá 
parkovné (hodina zdarma, potom 10,- Kč/h). Jen v 
rychlosti pro srovnání, jak je na tom Brno: FN Bohuni-
ce 20 až 50Kč/h, Dětská nemocnice 50,- Kč/h (pouze 
pro pár vyvolených, které určí vrátný, zbytek krouží v 
okolních ulicích mnohdy i několik desítek minut), FN u 
svaté Anny 40,- Kč/h (parkování v blátě a výmolech). K 
tomu nelze nic říct. V Blansku máme parkovacích míst 
víc než dost a za rozumnou cenu.
 Další názor jsem si vyslechl v obchodním domě na 
Zborovcích. Hned vedle se nachází bytový dům, který 
sice má parkovací stání v suterénu, tato místa jsou 
však placená a zejí prázdnotou, zatímco okolí bytovky 
praská ve švech. Auta stojí prakticky všude, zejména 
za obchodním domem, kde byla již před lety odstraně-
na zákazová značka. Zde se také nachází rampa pro 
zásobování, ovšem řidič dodávky má většinou smůlu 
a k rampě nenajede. Město s tím údajně nechce nic 
dělat a situaci omlouvá přetlakem aut. To je hezké, 
ale stačila by přece pouze značka vyhrazeného stání 
pro zásobování. Spokojení by tak byli v konečném 
důsledku všichni. Doufejme, že situaci vyřeší rozsáhlá 
rekonstrukce sídliště Zborovce, která měla začít letos, 
ovšem musela být přesunuta na příští rok. Vždyť na 
Severu byla situace obdobná a po rekonstrukci, jež 
byla dokončena loni, se mnoha řidičům ulevilo. 
 Neradostná je také situace na Písečné. Čtenář nám 
napsal: „Určitě by pomohlo například v ulici Jasanová 
a podobných, zatím nevybavených, namalovat barvou 
parkovací místa. Někdy auta stojí s mezerami 1,5 až 
2 metry mezi sebou. Je to ztráta vzniklá nevšímavostí 
či arogancí řidičů. Další možnost se nabízí na ulicích, 
které mají ve volné zóně trávu. Zde by se daly seříznout 
obrubníky a auta by po přejetí chodníku stála na tzv. ‚za-
travňovácích‘. Přibylo by parkovacích míst a zmenšila 
se plocha na sekání trávy. Mohlo by dojít k přesunu aut 
např. z ul. Pod javory. Uvolněním komunikace by se tak 
umožnil snadný průjezd hasičům, sanitám i popelářům. 
Taky plus.“
 Omezení zatravněné plochy v sídlišti se mnohým líbit 
nebude a přejíždění chodníku je možná lehce nedomyš-
lené, ale co dělat, když je tu víc aut, než sídliště dokáže 
pojmout? Nezávidím těm, co zde bydlí a pevně věřím, 
že jednoho dne přijde na řadu i rekonstrukce Písečné.
 Rád bych poděkoval všem, kterým není parkování v 
našem městě lhostejné, a kteří se ozvali k nám do re-
dakce. Věřím, že vedení města mnoho názorů ze strany 
svých občanů vnímá a bude pracovat na postupném 
řešení těchto problémů. 

Martin Müller

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

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

POPTÁVKA

S velkou zahradou, k rekonstrukci.

cena: volejte makléři tel: 775 582 092

RD 4+1, LAŽÁNKY U BLANSKA, CP 2.075 M² STP SVĚTLÁ, CP 797 M²

Krásné slunné místo, okraj obce, IS u pozemku.

cena: 398.500,- Kč tel: 775 246 549

G

Prodáváte nebo plánujete prodat vaši nemovitost 

v Adamově, Blansku, 
Boskovicích a Letovicích?
Spojte se s realitními 

specialisty z této oblasti.

Jsme tu Jsme tu 
pro váspro vás
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Víte?
Nevíte?

Freddieho sloupek
Ftipy a jiné

 Občas se bavím, občas jsem (mírně řečeno) 
naštvaný z toho, co se u nás děje. A opravdu se 
bojím toho, že jednoho dne (a nebude to den vůbec 
hezký, lhostejno jakým počasím nás obdaří), budu 
(obrazně řečeno) nucen vyčkávat výsledků voleb 
do “národního sněmu “moudrých”” (opravdu 
jste nepřehlédli to uvození mých slov), někde v 
zahraničí...
 Co se u nás (na politické scéně) děje v dnešních 
dnech, tak to je trapné, nedůstojné a hloupé... Ale proč 
ne, ostatně? Vždyť my, lidé tohoto národa, jsme od 
pradávných dob obdařeni duchem ftipu, “elegance”, 
“férovosti”, ctící pravidla a uhýbáním před problémy...
 Už mne to napadlo několikrát, ale nikdy jsem zatím 
o tom takto (hromadně) nepsal... Baví mne velice ftipy 
ve dvou slovech... Namátkou z doby současné...
 1. Politická kultura
 2. Vymahatelnost práva
 3. Prezident Zeman (a u tohoto ftipu nevím, 
     zda plakat, nebo se smát)

 Dobu minulou (ostatně mílovými kroky se jí opět 
blížíme) nelze opomenout, a proto...
 * Ministerstvo spravedlnosti
 * Státní bezpečnost
 * Volební právo
 Tady si ani netroufám určit pořadí...

 Je mi nevolno, věřte mi, opravdu je mi fyzicky ne-
volno z toho, kam naše “demokracie” přišla...
 A při vší úctě k rodnému, tedy Českému jazyku, 
jakkoli se občas dopouštím hrubých, či méně hrubých 
chyb; opravdu začínám být silně alergický na často 
používané a jistým hnutím devalvované slovo “ANO”, 
zvláště ve spojení s frází “Bude líp”.
 Nejsem, nebyl jsem a nikdy nebudu básníkem, 
nicméně malou improvizaci mi dovolte...
Přehršel arogantního smradu...
zavání z Pražského hradu...
V podhradí estébák o morálce káže...
Komedie, drama, či hnus???
Jen fráze, fráze, fráze..
 Hezký den…
 (Pro méně chápavé předestírám, že VÍM, že slovo 
FTIP se píše s VÉČKEM na začátku)... Ale “F” je 
hezčí...

Freddie (freddiemail@email.cz)

Lidé se zatím v parku neposadí

Očima občanů: Kinokavárna změnila 
provozovatele, výběrové řízení nebylo

Čarodějnické odpoledne na Palavě 

Zájezdy zahrádkářů
ČESKÝ KRUMLOV
SOBOTA  27. KVĚTNA 2017 ~ cena 700,- Kč
TÁBOR: botanická zahrada - výstava kaktusů a su-
kulentů ♦ ČESKÝ KRUMLOV: prohlídka interiérů a 
exteriérů zámku • zámecké divadlo ♦ Zámecký park 
a divadlo s otočným hledištěm ♦  Zrcadlový labyrint. ♦ 
Muzeum vltavínů v Českém Krumlově. CELODENNÍ 
STRAVU S SEBOU

NITRANSKÝ KRAJ
SOBOTA  10. ČERVNA 2017 ~ cena 630,- Kč
MATÚŠOVO KRÁĽOVSTVO: park miniatúr v Podolie ♦ 
NITRANSKÝ HRAD: prohlídka interiérů a exteriérů hra-
du a kasemat ♦ ARBORETUM MLYŇANY nejvýznam-
nější dendrologické zařízení Slovenska.  MOŽNOST  
VEČEŘE ZLATÉ  MORAVCE ( platba v € )

VALTICE a ZNOJMO
SOBOTA  24. ČERVNA 2017 ~ cena 350,- Kč
ZNOJMO: Rotunda svaté Kateřiny ♦ ZNOJEMSKÉ 
PODZEMÍ:.♦ VALTICE: Prohlídka zámku ♦ Voňavá 
bylinková zahrada ležící v těsné blízkosti zámku, s 
rostlinami, které byly odedávna považovány za magické  
♦  Zámecké sklepy Valtice - Unikátní Zámecký sklep, 
prohlídka s ochutnávkou vín. VEČEŘE PO CESTĚ

KRÁLICKO
SOBOTA  2. ZÁŘÍ 2017 ~ cena 400,- Kč
LETOHRAD: prohlídka náměstí ♦ Tvrz Orlice- tvrz byla 
přestavěna na renesanční zámek se zachovalou sgra-
fi tovou výzdobou ♦ KRÁLÍKY: Mariánské poutní místo 
Hora Matky Boží ♦ Dělostřelecká tvrz Hůrka představuje 
nejdokončenější stavbu svého druhu na území ČR 
přístupnou veřejnosti ♦ DOLNÍ MORAVA: rozhledna 
„Stezka v oblacích“. ♦ Horská chata Slaměnka: je 
nejvýše položenou chatou v okolí, nachází se přímo u 
horní stanice lanovky Sněžník. VEČEŘE PO CESTĚ

JESENICKO  a  UNIČOVSKO
SOBOTA  16. ZÁŘÍ 2017 ~ cena 350,- Kč
REŠOVSKÉ VODOPÁDY - Národní přírodní rezervace, 
vás překvapí mimo krás přírodních také velmi rozmani-
tou květenou a zvířenou. ♦ HRAD SOVINEC:Nejrozsáh-
lejším hradním komplexem v okrese Bruntál ♦ UNIČOV: 
procházka historickou částí města ♦ Šatlava - muzeum 
vězeňství ♦ LITOVEL - soukromá sbírka harmonik v 
Litovli s více než 230 nástroji je největší sbírkou svého 
druhu ve střední Evropě. VEČEŘE PO CESTĚ

Přihlášky a informace o zájezdech na telefonech: 724 
921 619  &  721 328 803. Přihlásit se mohou i nečlenové 
ZO ČZS Blansko. V ceně je zahrnuto dopravné, mýtné a 
parkovné. Vstupné bude vybráno hromadně v autobuse. 
Další informace můžete shlédnout na našich webovývh 
stránkách tj. www.zahradkari.cz/zo/blansko/

-zo-

Vzpomínka
 11. června by se dožil 90 
roků dlouholetý funkcionář 
kopané a turistiky TJ ČKD 
Blansko, pan Antonín Štrait. 
Zemřel po dlouhé nemoci 11. 
května 1991 v nedožitých 64 
letech. Pokud jste jej znali a 
měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka Františka 
s rodinou

 Dokončení úprav prostranství po zbouraném hotelu Dukla se opět odkládá. Park měl být hotov do konce 
dubna, avšak zaměstnanci městského úřadu stavbu nepřevzali. 
 „Naši úředníci odmítli 
dílo převzít, protože na 
něm shledali závady,“ 
řekl místostarosta Blan-
ska Jiří Crha s tím, že 
šlo zejména o nedostatky 
týkající se vodního prv-
ku, pergoly a barevného 
provedení povrchu hřiš-
tě. Nebyly vypracovány 
přesně podle projektové 
dokumentace, proto je 
nyní třeba vyhotovit jejich 
seznam a bude se jednat 
o nápravě těchto chyb. 
„V mnohých případech 
jde o drobnosti, které by 
laik zřejmě ani nepoznal, 
ale jelikož se na výběru 
finální podoby podíleli 
i obyvatelé Blanska, je 
nutné, aby vše bylo správně podle projektu,“ dodal Crha. 
 Datum dokončení si však v současné chvíli netroufá 
stanovit, protože i termín 30. dubna už byl několikrát 
posouván. Podle Crhy je však obzvláště v centru měs-
ta velmi důležité, aby práce byly odvedeny skutečně 
kvalitně, proto na jejich nápravě bude město trvat i 
za cenu časových průtahů. „Je to věc, na které nám 
skutečně velmi záleží,“ zdůraznil místostarosta. První 
termín dokončení parkových úprav byl plánován na 
listopad loňského roku, následně na leden a poté na 
konec dubna. 
 Co se týká kavárny a podzemí, do výběrového řízení, 
které probíhalo v únoru a březnu letošního roku, se 
přihlásila pouze jedna zájemkyně o pronájem kavárny. 
Nedoložila však živnostenské oprávnění, proto ve 
výběrovém řízení neuspěla.
 Nyní se tedy dopracovává projektová dokumentace 

na stavbu kavárny. Poté bude vypsáno nové výběrové 
řízení na její pronájem, případně pronájem podzemních 
prostor. Ty jsou však podle radních až druhotným pro-
duktem, kladou důraz na fungování kavárny. Výběrové 
řízení chtějí vypsat ještě před zahájením stavby, aby 
ten, kdo v něm uspěje, mohl v průběhu realizace zasáh-
nout do interiérových stavebních úprav podle vlastních 
potřeb. 
 Smlouva na pronájem kavárny se bude podepisovat 
na dobu neurčitou se stanovením výpovědní lhůty. Úpra-
vy sklepení budou vyžadovat další investice, které by se 
měly umořit v nájmu. To znamená, že pokud se najde 
zájemce na pronájem podzemních prostor, bude nutné 
s ním sepsat smlouvu na dobu s nějakým minimálním 
trváním, aby mělo město zaručenou návratnost této 
investice. 

-mha-

 Blanenskému kinu se rok od roku zvyšuje návštěvnost a celý prostor se tak stává cílem mnohých 
obyvatel města. Dle mého názoru k tomu svým podílem přispěla i kavárna provozovaná v městských 
prostorech kina. Uvolněná atmosféra, příjemné posezení a dobrá káva, to je trend, který se v současné 
době objevuje snad ve všech kavárnách a i ta v blanenském kině si tak získala spoustu příznivců. A ti 
se samozřejmě rádi vraceli. Netrvalo tedy dlouho a lukrativita spojená s potenciálem místa brzy vzbu-
dila zájem ostatních podnikatelů.  A tak, jak ke Kinokavárně přišel teď už bývalý provozovatel, stejným 
způsobem proběhla i jeho výměna. Potichu a rychle.
 V určité době začaly městem kolovat informace, že 
se KSMB rozhodlo ukončit smlouvu provozovateli Ki-
nokavárny. Zbystřili tak hlavně ti, kteří by se rádi pustili 
do provozování tohoto oblíbeného podniku. Nechyběla 
jsem mezi nimi ani já, jelikož mi na městě, ve kterém 
žiji, záleží. Vnímám, že například turisté, kterých se v 
Moravském krasu a okolí vystřídá každý rok spousta, 
o Blansko ani nezakopnou. Nemají důvod, není zde 
totiž mnoho zajímavých podniků ani aktivit. Ráda bych 
se proto podílela na rozvoji města a na vytváření jeho 
atmosféry. A proč ne třeba v městských prostorech, 
které už nějakou úroveň za poslední roky získaly.
 Jaké tedy bylo moje překvapení, když spolu s in-
formací o výměně provozovatele Kinokavárny přišly i 
zvěsti o konkrétní osobě, která Kinokavárnu získá ke 
svému podnikání. Žádné výběrové řízení, žádné zve-
řejnění záměru pronajmout městské prostory novému 
zájemci. Na nic jsem nečekala a oslovila jsem pana 
starostu s dotazem a zároveň i projeveným zájmem 
zúčastnit se férové soutěže.
 Město si však s odpovědí dalo na čas, aby v mezi-
dobí stihli vše projednat na městské Radě. Výsledek 
je jednoznačný – nový provozovatel byl prvním 
uchazečem o Kinokavárnu a KSMB nemá povinnost 
vypisovat výběrové řízení pro ostatní zájemce. Jak 
se ale podnikatel dozvěděl o této možnosti dříve než 
ostatní? Velmi dobře vím, že nás zájemců o prostory 
Kinokavárny bylo mnohem více. Všichni jsme oslo-

vovali město zhruba ve stejné době, tedy když jsme 
se jako hosté v Kinokavárně dozvěděli o blížícím se 
ukončení provozu pod tehdejším provozovatelem. Ni-
kdo z nás ale netušil, že nový je už dávno vybraný a že 
evidentně měl informace z lepších zdrojů. Ostatně se 
není čemu divit, jméno shodné se jménem současného 
provozovatele do loňského roku fi gurovalo v městské 
dopravní komisi, naposledy v roce 2014 kandidoval do 
městského zastupitelstva za ČSSD a v současnosti je 
členem dozorčí rady Technických služeb Blansko s.r.o.
 Dle vyjádření města byl celý průběh motivovaný ne-
přerušením provozu a poskytováním služeb návštěv-
níkům kina. Zda by toto nezajistili i ostatní zájemci, 
po tom už nikdo nepátral. Stejně tak město nezajímal 
ani koncept Kinokavárny, co všechno by uchazeči do-
kázali nabídnout, kam by kavárnu případně posunuli. 
Evidentně se jim provozovatel stánku na přehradě 
osvědčil více a zapadl tak do jejich představy rozvoje 
města.
 Je až s podivem, že v současné době, za současné 
politické situace, si město dovolí poskytovat městské 
prostory svým známým a ohrazuje se dodržováním 
zákonů. Přitom to je výsměch všem, kdo věří v rovné 
podmínky a v to, že má radnice zájem o rozvoj měs-
ta. Tímto způsobem si můžeme být jisti, že podobné 
praktiky lze očekávat i v budoucnu. Vracíme se tak o 
několik let zpátky, vstříc nicotě, depresi a prázdnotě.

Jana Švejdová

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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 V Rekreační oblasti Palava 
se poslední dubnovou neděli 
hemžili čarodějové a čaroděj-
nice. Pro malé i velké návštěv-
níky byl připraven bohatý do-
provodný program. 
 Kromě různých soutěží v 
rámci čarodějnické olympiá-
dy měly děti možnost stát se 
na chvíli hasiči a vyzkoušet 
si toto povolání. Odpolednem 
provázela moderátorka Aneta 
Kuklínková a zahrály kapely K-
-Band a Medium. Nechybělo ani 
vyhlášení nejlepší čarodějné 
masky a opékání buřtů na ohni.

-mha-

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

Nová kolekce značky

Teď je ten správný čas...

ová kolekce značky

T ď j á ý č
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Na kávě s Miroslavem Martinkem 
Hlavní koordinátor festivalu volného času BAMBIFEST Miroslav Martinek nás pozval 
na tuto dvoudenní akci, která se bude konat v zámeckém parku v Blansku ve dnech 
19. a 20. května 2017. 

Sponzor rubriky:

těch ostatních městech, kde se Bambiriáda pořádala 
mnoho let, přestávala mít šťávu. Česká rada dětí a 
mládeže se proto rozhodla projekt ukončit, protože 
s ním někde začínalo být víc starostí než užitku. Ale 
nepropůjčila ani značku, takže se musela vytvořit 
nová. 

 Jak se akce vyvíjí? 
 Jelikož se nám se změnou názvu rozvázaly ruce, 
mohli jsme tradiční koncept rozšířit o další zajíma-
vosti, takže jsme přidali hudební festival a konferenci. 
 Hudební festival je vlastně soutěž, která je posta-
vená na hlasování návštěvníků. Ti na hlasovací lístek 
napíšou jednak jméno svoje, protože lístky jdou do 
slosování o ceny, a jednak jméno svého hudebního 
favorita. Hlasy během večera sečteme a na konci 
festivalu vyhlásíme vítěze. Ten získá dvacet hodin 
v nahrávacím studiu, což je pro kapelu určitě dobrý 
start do kariérního světa. Ve studiu vytvoří vlastní 
nahrávku, s kterou se pak můžou dále prezentovat. 
Loni vyhrála hudební skupina Rockfór. 
 Hudební festival začíná odpoledne, je tedy vhodný 
i pro děti. Myslím si, že je to velmi slušná akce, jejíž 
součástí není nějaký velkolepý prodej alkoholu a 
podobně. Člověk si tam může poměrně bezpečně 
užít hudební zábavu, což bych řekl, že je docela 
výjimka. 

 Součástí Bambifestu je i fotosoutěž…
 Ano, ta se spouští vždy na promoakcích v centru 
města. Letošním ústředním tématem BAMBIFESTu 
„Čas na dobrodružství“ a v tom duchu je postavena i 
fotosoutěž. Organizátoři položí dětem, které se chtějí 
soutěže zúčastnit, nějakou otázku, a děti odpověď na 
tuto otázku nakreslí nebo napíší na tabulku, s níž je 
organizátoři vyfotí. Na webu se pak spustí hlasování 
a lidé mohou hlasovat pro nejlepší fotografi i. Na 
BAMBIFESTu jsou pak vítězové odměněni. 

 Pro koho je určena konference? 
 Konferenci jsme přidali do BAMBIFESTu v loň-
ském roce. Je postavená na tom, že jsme chtěli přidat 
něco, co zaujme zbytek cílové skupiny. Prezentace 
organizací – festival volného času – je zaměřená 
hlavně na mladší děti, protože těžko si lze před-

stavit třeba čtrnáctiletého 
člověka, který bude ob-
cházet stanoviště a házet 
míčkem. Proto jsme tedy 
zařadili hudební festival i 
konferenci. 
 Chtěli jsme zaujmout 
také středoškolskou a 
vysokoškolskou mládež, 
případně ostatní obyva-
tele Blanska, a nabídnout 
něco klidného, ne třeba 
úplně vzdělávacího, ale 
spíše k zamyšlení. Takový 
duchovní rozměr akce. 
Ten má obsáhnout kon-
ference. Vybereme pro 
ni vždy ústřední téma, 
kolem kterého se pak 
točí přednášky zajíma-
vých osobností. Letos 
je to „Svoboda moderní 
doby“, protože nám přijde, 
že už jenom pojem té 

 Co je smyslem projektu? 
 Cílem projektu BAMBIFEST v Blansku je umožnit 
aktivní prezentaci sdružení a organizací pro děti a 
mládež, středisek volného času, občanských aktivit, 
kulturních a uměleckých činností a prezentovat vol-
nočasové aktivity na Blanensku široké veřejnosti. 
Děti a mládež se pak mohou rozhodnout, jaká činnost 
je nejvíce zaujala a té se zkusit věnovat.
 Akce dává vystavovatelům šanci představit se 
široké veřejnosti. Dále přináší zvýšení povědomí 
veřejnosti o nabízených aktivitách v Blansku a blíz-
kém okolí a zvýšení zájmu dětí a mládeže o jejich 
pravidelné navštěvování. K účasti zve nejen děti, ale 
i jejich rodiče a prarodiče.

 Kdy vznikl BAMBIFEST v Blansku? 
 V roce 2011 jsme v Blansku na Češkovicích po-
řádali celostátní skautské setkání, což byla pro mě 
důležitá zkušenost, například v oblasti seznámení se 
s nějakými procesy, s místní správou, s možnostmi 
podpory. Byl jsem vedoucí týmu a mým zástupcem 
byl Luboš Rek mladší. Získané zkušenosti jsme 
chtěli v budoucnu dále zužitkovat, proto jsme začali 
připravovat Bambiriádu. Ta se konala v Blansku po-
prvé v roce 2013. Nechali jsme se inspirovat v jiných 
městech projektem České rady dětí a mládeže. Byla 
to prezentace volnočasových aktivit a spolků, které 
se jim věnují a působí v regionu. 
 Už dříve jsme se účastnili projektu z dílny Domu 
dětí a mládeže, na němž se volnočasové aktivity 
prezentovaly, ale připadal nám příliš pasivní. Dětské 
návštěvníky to příliš nebavilo. Chtěli jsme zkusit ně-
jaký jiný koncept a v roce 2013 jsme to tedy poprvé 
uspořádali pod křídly skautského střediska Světla. 
Museli jsme jít už tenkrát do nějaké spolupráce s 
městem a kulturním střediskem, protože je to pro 
neziskovou organizaci náročný projekt. 

 Proč došlo ke změně názvu? 
 Přechod na jiný název se udál v roce 2015, protože 
Česká rada dětí a mládeže Bambiriádu provozovala 
v různých městech už asi patnáct let, nebo možná i 
déle, a vyhodnotila tento projekt již jako degradující 
z celostátního pohledu. Pro nás to neplatilo, tady to 
bylo nové a postupně se to každý rok vyvíjelo, ale v 

svobody je vlastně 
dost komplikovaný 
a velmi snadno se 
zneužívá ve pro-
spěch jiných věcí. 
Ve svobodě jsme 
jako lidé strašně 
zranitelní, protože 
najednou se musí-
me o spoustě věcí 
rozhodovat sami, 
a to nás může 
přivést do nepří-
jemných slepých 
uliček v životě. 

 Kdo bude letos 
přednášet? 
 Oslovili jsme 
několik zajíma-
vých osobností, 
a některé z nich 
nám nabídli svůj 
volný čas. Mimo 
jiné jsme kontak-
tovali i prezidenta 
Slovenské repub-
liky Andreje Kis-
ku. Prezidentská 
kancelář se nám 
omluvila, že pre-
zident nám fandí, 
ale že nemá čas 
a nezvládne přijet. 
Takže mu možná 
napíšeme příští 
rok, třeba si to na-
plánuje (smích). 
 Nicméně jed-
noho prezidenta 
tam budeme mít, 
a je to prezident 
Nejvyššího kont-
rolního úřadu Milo-
slav Kala – bývalý 
starosta města 
Blanska. Myslím si, že jeho kariéra na Nejvyšším 
kontrolním úřadě je celkem zajímavá. Mně osobně 
přijde, že tam udělal poměrně dost práce a rozhod-
ně je to člověk s nějakým rozhledem. Potom jsme 
pozvali Marka Orko Váchy, což je osoba hodně 
známá zejména ve skautských kruzích. Jeho vhled 
do svobody bude určitě velmi originální a inspirující. 
Pak je tady Rastislav Maďar, což je lékař, který má 
za sebou nějaké zahraniční mise a humanitární akce. 
Posledním přednášejícím bude Bohumil Kartous, 
kterého můžeme znát z oblasti vzdělávání. Mimo 
jiné působí také jako editor Britských listů. 

 Konference je pro návštěvníky zdarma? 
 Konference bude probíhat v zámku v audiovizuál-
ním sálu, kam se vejde přibližně osmdesát poslucha-
čů. Účast na konferenci je zdarma, ovšem je třeba 
se na ni registrovat prostřednictvím internetu. Nutno 
doplnit, že zdarma je též účast na všech ostatních 
částech BAMBIFESTu. 

 Letos bude na BAMBIFESTu něco nového? 
 Letos nastane hlavně změna v rámci hudebního 
festivalu. Přešli jsme k profesionálnější scéně a 
ozvučení, protože kapely, byť jsou mladé a začínající, 
si určitě zaslouží hrát na něčem pořádném. 
 Bude to skvělý zážitek jak pro návštěvníky, tak 
pro kapely. Některé kapely se totiž ještě na pořádné 
podium nedostaly, nebo neměly příležitost spolupra-
covat s profesionálním zvukařem. Může být pro ně 

hodně zajímavé vyzkoušet si, jaké je to hrát také 
někde jinde, než jen pro kamarády nebo na nějakých 
malých akcích. 

 Vystavujících organizací v průběhu let přibý-
vá? 
 Vystavovatelů je vždy kolem třiceti, a každý rok 
nějaké přibydou. 

 Co když bude pršet? 
 Je připravená i dešťová varianta, což znamená, 
že by se vše přesunulo do Dělnického domu a kina. 
Tyto dva prostory máme rezervovány na celý víkend. 
Akce začíná v pátek a fi nální rozhodnutí, kde se 
bude konat, vydáváme ve čtvrtek večer. Kdyby to 
vypadalo, že park bude jedno velké bláto, nebo že 
bude strašně pršet, všechny obvoláme a spustíme 
nouzový plán. Ale zatím se to nestalo a doufám, že 
tomu tak nebude ani letos, protože by to ohrozilo 
návštěvnost akce. 
 Přijde mi ještě důležité říci, že akce je postavená 
na dobrovolnické činnosti. Pořadatelé nemají žádný 
honorář, nikdo za to nemá nic, kromě dobrého pocitu 
a stravy. Dá se postavit spousta akcí na komerční 
bázi, což není tak složité. Ovšem postavit akci na 
dobrovolnické bázi a minimálních úhradách a spíš 
na výměně služeb mi přijde jako zajímavá výzva. Na 
organizaci BAMBIFESTu se podílí kolem třiceti lidí. 

¨
Marie Hasoňová

A. Skotáka 1371/8, Blansko 

(ulice v centru města za bankou ČSOB,a.s.) 

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Prodej OV 3+1, 

73 m2, 5p/11, 

balkon, 

po rekonstrukci, 

uvolnění 11/2017.  

2.490.000,- Kč 

bez daně z nabytí 

+ provize RK

Prodej OV 3+1 Blansko, Zborovce

Pronájem OV 2+1 Blansko, Svitavská Služby realitní kanceláře

Prodej OV 2+1 Blansko, Podlesí Prodej OV 2+1, 

56 m2, 3p/4, 

dva balkony, 

po rekonstrukci, 

uvolnění 12/2017.

 

1.950.000,- Kč 

bez daně z nabytí 

+ provize RK 

- Pro prodávající veškeré služby zdarma

- Poradenství při prodeji nebo výkupu nemovitostí v exekucích 

   a insolvenčních řízeních

- Výkup nemovitostí

- Zajištění fi nancování prostřednictvím kvalitního a ověřeného fi n. poradce

- Zpracování odhadu nemovitostí pro dědické řízení nebo vypořádání SJM

- Zajištění zpracování Průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

- Nezávislá a bezplatná konzultace v oblasti trhu s nemovitostmi

- Zajímavá odměna za tip, vedoucí k prodeji nemovitosti

Pronájem OV 2+1, 

54 m2, balkon, 

kompletně 

vybavený 

novým zařízením.

 

11.500,- Kč/měs. 

včetně inkasa 

+ jistota 

+ provize RK
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Bazénová sezóna začíná

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

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

 V dnešní době provozuje domácí koupání více než polovina Čechů a ať už vlastní menší či rozměrnější 
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 velkovýrobce 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 výrobky 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 mít 
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 mu vždy doporučíme 
vhodné řešení. 
 Chodí k nám často zákazníci, kteří si pořídili bazén, 
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 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 ministerstvem zdravotnictví a jsou 
zcela nezávadné. Nakupujeme je ve velkém množství, 
a tak je prodáváme 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 bezchló-
rovou chemii, rozhodli jsme se nabídnout 
granulovaný přípravek, který je od loňského 
roku k dispozici na naší prodejně. Sortiment 
je tak kompletní a vybere si skutečně každý.
 Chodí k vám i majitelé levných nadzem-
ních bazénů? Máte jim co nabídnout?
 U nás dobře nakoupí každý, majitele malých 
bazénů nevyjímaje. Náš sortiment netvoří 
pouze chemie, prodáváme také veškeré pří-
slušenství, jako jsou teploměry, síťky, také 
vysavače, schůdky, fi ltrace a další produkty. 
Jako velkoodběratel můžeme koncovému 
zákazníkovi dát 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 poměrně 
dost času, nemyslíte?
 I na tohle jsme mysleli. Společně s  renovací a 
kompletní reorganizací prodejny Wetter jsme spustili 
internetové stránky www.wetter-bch.cz, na kterých 
provozujeme 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.

-r-

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

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

LÉTO: BULHARSKO – MALLORKA – ŘECKO:
výprodej posledních míst se slevou! 

CHORVATSKO, ITÁLIE, ŘECKOCHORVATSKO, ITÁLIE, ŘECKO - výhodně BUSem! - výhodně BUSem!

+ 55 SENIOŘI výhodně * POBYTY V ČR, SR, TERMÁLY
Cesty za poznáním v pohodě i s adrenalinem!Cesty za poznáním v pohodě i s adrenalinem!

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS!
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Teplo domácího ohně

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota  tel. 516 411 150, 607 538 187

hostinecmlyn@email.cz * www.hostinecmlyn.cz

VAŘÍME S LÁSKOU! VAŘÍME S LÁSKOU! 

* rodinné oslavy * rodinné oslavy * svatby ** svatby * fi remní večírky * fi remní večírky *

 Představte si tu idylku: za okny se pomalu k zemi snáší sněhové vločky, vy sedíte doma u kamen, ve 
kterých vesele praská, teplo se rozlévá po celé místnosti, pomalu usrkáváte červené víno, pod nohama 
vám spokojeně odfukuje pes a vedle na gauči manželka. Ne že bych chtěl v květnu přivolávat zpět sně-
hové vločky, ale pokud vlastníte krb, kamna či krbová kamna, v těchto dnech je nejvyšší čas na údržbu 
a čištění. No a pokud žádné takové zařízení nevlastníte a uvažujete o něm, je vhodná doba i pro vás. 
Dva blanenští kamnáři instalují nové kamna, krby, krbová kamna, dokonce i pece a kachlová kamna. 
Samozřejmostí je kvalitní servis.

 Kamnářství je obor, který se 
vyučoval na středních školách až 
někdy do 60. let minulého století. 
Díky zavedení plynu do domác-
ností takřka vymřel. V posledních 
letech prochází kamnářství rene-
sancí, obor je znovu vyučován 
v několika krajských městech a 
kamnář je opět vyhledávaným 
řemeslníkem.
 Kamnářství v Blansku tvoří 
dva řemeslníci – Petr Kopecký 
a Luboš Šebela. Jejich základnu 
najdete na ul. Pražská 66 v admi-
nistrativní budově SBD Macocha. 
Zatímco Petr Kopecký se speci-
alizuje na servis, Luboš Šebela 
se zabývá instalací a prodejem 
nových zařízení. Oba jsou studovaní profesionálové 
a patří do Cechu kamnářů ČR. 

Jak je to vlastně s krbem a sálavými kamny?
 Před čtyřiceti lety měl běžný dům s podlahovou 
plochou 150 m² spotřebu průměrně 14 kW na jednu 
hodinu vytápění. V současnosti je tahle hodnota asi 3,5 
x nižší, tedy celková potřeba výkonu jsou asi 4 kW na 
celý dům. Teplovzdušný krb-krbová vložka o běžném 
výkonu 9-12 kW značně prostor přetápí a víří vzduch 
po místnostech. Výsledkem mohou být respirační po-
tíže, nachlazení, tepelná nepohoda, časté přikládání, 
po dohoření rychlé vychladnutí.
 Dnes se jako ideální řešení jeví akumulační neboli 
sálavý způsob topení: ukládání vytvořené energie 
do těžkých materiálů, postupné předávání tepla do 
prostoru sáláním vnějších stěn topidla. Výkonově se 
kamna a akumulační krby dokážou přizpůsobit dneš-
ním dobře izolovaným domům, které potřebují malé 
množství tepla. Sálavé teplo rovnoměrně prochází 
vytápěným prostorem. Jedná se o podobný způsob 
předání tepla jako u slunečního záření.
 Pokud tedy vlastníte či plánujete stavbu domu pro 
trvalé bydlení, většinou je správnou volbou sálavý 
akumulační krb či kamna (design může být různý 
- moderní nebo i třeba tradiční). Krbová vložka je 
určena především pro zanesení ohně do interiéru, 
kdy je třeba po hodině provozu přikládat. To si už musí 
každý rozmyslet sám; zda bude chtít rozdělat oheň 
párkrát za týden pouze pro efekt nebo využít potenciál 
a komfort akumulačního zařízení, kterým můžete topit 
prakticky celou zimu, přičemž přikládat při správném 
nadimenzování nejdete víc než dvakrát denně.

 Chtěli byste na zahradě či doma pec na chléb nebo 
na pizzu? Co třeba kombinace grilu a udírny? Láká 
vás to? Ani to není pro pány z Kamnářství problém. 
Třešničkou na dortu je instalace nebo spíš stavba 
dnes stále oblíbenějších kachlových kamen. Finančně 
jde o nákladnější záležitost, ovšem je třeba přemýšlet 
nad skutečností, že investice je na několik generací, 
na rozdíl třeba od automobilu, jehož hodnota je po 
pár letech na třetině té původní. Dnes je k dispozici 
nepřeberné množství velikostí, barev i dekorů kachlí, 
pec se dá vyrobit v kombinaci se sporákem, troubou 
i ležením. 
 Každé zařízení potřebuje servis, u těch topných to 
platí dvojnásob. Pravidelná údržba a celková kontrola 
vede k bezpečnému používání, prodloužení životnosti 
topidla a menší spotřebě dřeva pro hoření. Ať už jde o 
základní prohlídku těsnění dveří, pojezdy, ložiska, tak 
i kompletní čištění a příprava na další topnou sezónu 
– nestojí za to je podcenit. Je lepší tyto věci udělat 
po topné sezoně do léta než pak řešit na poslední 
chvíli a shánět řemeslníka někdy v listopadu, kdy už 
nutně potřebujete zařízení využívat. Pan Kopecký je 
servisní technik pro spotřebiče německých značek 
Spartherm, Brunner, kterým dělá záruční i pozáruční 
servis. Pozáruční servis dělá např. výrobcům Thorma, 
Kobok, a i dalším.
 Mnoho nových stavebníků se dnes přiklání k za-
pracování klasických kamen (sporáku) do moderních 
interiérů. Jde to jak ve starém, tak v modernějším 
pojetí. Určitě bude nejlepší, když se do Kamnářství 
stavíte osobně, podíváte se na fotky a dozvíte se  
možnosti. V kanceláři na Pražské přiblížíte vaše 
představy o požadované užitné hodnotě a designu 

topidla, následně společně vyberete vhodné a 
reálné řešení. Představí vám veškeré materiály 
a vzorky. Přivítají každého, kdo by chtěl přijít 
třeba jen na kus řeči o kamnářské profesi.
Chtěli byste doma oheň v některé z jeho mo-
dernějších či tradičních podob? Potřebujete 
servis, údržbu, postavit komín či kachlová 
kamna? Obraťte se na Kamnářství Šebela & 
Kamnaservis. Více najdete na internetových 
stránkácha www.kamnarstvi-sebela.cz, www.
kamnaservis.cz,  případně si rovnou dohod-
něte osobní schůzku na tel.  737 749 065 
nebo 739 618 866. Uvidíte, že správné řešení 
s pomocí odborníků najdete a další zimu si 
budete užívat v teple domácího ohně přesně 
tak, jak jste o tom dodnes snili.

-r-

móda 
  Dana

Svatební salon Dany Beránkové 

v Horní Lhotě nabízí:

*svatební šaty i ve větších 

velikostech+doplňky

*společenské šaty dlouhé

*bílé šaty do tanečních

*šaty pro družičky

Tel:777925553, www.modadana.cz 

Realizace a správa 

energetických systémů a budov

Nabízíme Vám příležitost 

stát se součástí týmu 

dceřiné společnosti zaměřené 

na správu nemovitostí 

a servis technických zařízení budov.

  STAVEBNÍ TECHNIK

V případě zájmu zašlete svůj profesní 

životopis na e-mail info@cergo.cz 

CERGO s.r.o. | Sukova 1052/6 | 678 01 Blansko

VAŠE ÚKOLY
- řízení zakázek v oblasti stavebních úprav a TZB 

 (zdravotně-technické instalace, vytápění budov)

- každodenní komunikace se zákazníkem, 

 koordinace dodavatelů prací a materiálů

- materiálové a technické zabezpečování 

 zakázek

NABÍZÍME
- náročnou, zajímavou a různorodou práci

- fi remní vzdělávání a odborné kurzy 

 k dosažení vyšší kvalifi kace

- přátelský pracovní kolektiv 

 a odpovídající pracovní vybavení

POŽADUJEME
- vzdělání technologického 

 nebo stavebního směru

- praxe v oblasti montážních 

 nebo stavebních zakázek min. 2 roky

- spolehlivost, aktivní přístup, 

 komunikativnost, ŘP - sk.B

NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO!  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SBD MACOCHA, 

KAMNASERVIS.CZ
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Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008

www.tajovskyreality.cz
Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008

www.tajovskyreality.cz

Stylová usedlost VanoviceRD Vavřinec, 3+1RD Doubravice nad Svitavou

RD Svitávka  5+1 Byt 1+kk Letovice

Novostavba 5+kk Sebranice 

2.600.000 Kč2.200.000 Kč4.000.000 Kč

1.500.000  Kč 800.000 Kč

4.020.000 Kč

Polyfunkční objekt Vyškov

Byt 3+ kk Blansko

info v RK

2.780.000 Kč

Stavební pozemek 2.507 m2 

Knínice

877.450 Kč

RD  3+1 Věteřov RD Kunštát-Sychotín

RD Boskovice 2+1 

850.000 Kč 550.000 Kč

info v RK

Stavební pozemek Boskovice, 

3.457 m2

RD Okrouhlá u Boskovic  

5+kk

1.037.100 Kč

info v RK

RD (1+1 a 2+kk) Kunštát

899.000 Kč

4.386.200 Kč

1.200.000 Kč

500.000 Kč 4.100.000 Kč

Pozemek  

Velké Hostěrádky,  2.444 m2

Mezonetový byt 4+kk 

Boskovice

Stavební pozemek  

Velenov, 6.748 m2

Venkovské stavení v obci 

Ludíkov

Kateřina Vévodová
vedoucí kanceláře
  
“Vašemu obchodnímu případu 
věnuji maximální úsilí.”

Mgr. Jan Křenek
realitní makléř
 
“Naši klienti oceňují můj 
empatický a trpělivý přístup 
při jednání.”

Stavební pozemek  

Březová nad Svitavou 1600 m2

Komerční pozemek Boskovice 

1.450 m2

90.000 Kč

2.500.000 Kč



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

712. května 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* 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
* Hledáme prodavačku na HPP, nebo i pro-
davačku- brigádníka / vhodné i pro studenta, 
maminku na MD ../  jako zástup za dovolenou, 
na prodejnu Jednoty SD v Blansku. Nástup 
dle dohody. Kontakt: p. Plchová 725 719 450.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! Kvalitní loňský 
tmavý med přímo od včelaře z čisté přírody Blanenska. Cena 
140,- Kč/kg -  v 1 a 5 kg sklenicích. Po domluvě dovezu větší 
množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Dětský kočárek, modro-šedý, kostkovaný, velmi prostorný, s 
taškou, velká kola do terénu. 700,- Kč, tel. 723056506.
* Pračku Ignis s h. plněním, š 44 cm. 700 Kč. Tel. 606262914.
* Peugeot 106 za 17 tis., horské kolo za 900 Kč. Tel. 735910321.
* pěkná koťata bengálské kočky bez PP. Očkovaná a odčervená. 
Cena 2000,- Kč. Tel. 728399768
* Chatu v Petrovicích. El., obec. voda, parkování, zahrada oplocená 
380m². Cena 699.000 Kč. Tel. 721833167.

      PRODEJ    

Přijmeme 

POMOCNOU SÍLU 
DO KUCHYNĚ

Dobré platové podmínky. 
Stravování zdarma.   

tel. 608707625

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Screamers: 20 let s vámi –  přesunuto na 4.6.2017 v 
19 hod. Vstupné 300 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 14.6.-18.6.2017, vždy v 18 
hod. 
14.6.2017 Skvosty klasiků – Komorní soubor Quartetto 
Telemann (Sloupsko–šošůvské jeskyně). Cena stání 
350 Kč.
15.6.2017 Letní nálady – Lucie Bílá a Petr Malásek 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 540 Kč, 16.6.2017 
Čarovné tóny – Spirituál kvintet s Dagmar Peckovou 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 450 Kč.
17.6.2017 Souznění – 4TET s Jiřím Kornem (Kateřin-
ská jeskyně). Cena stání 450 Kč.
POZOR – Přidán koncert J. Korna ve 20:00 hod.
18.6.2017 Pocta Vivaldimu – Jaroslav Svěcený a 
orchestr Virtuosi Pragenses (dno propasti Macocha). 
Cena stání 450 Kč
Ladies Night – 17.6.2017 ve 21 hod, Boby centrum 
Brno. Cena 499/799/999 Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017 od 12 hod, Zá-
mecký park Blansko. Vstupné do 19.6. 499 Kč, děti 
3-15 let 199 Kč. 
KilianGang Motosraz 5.ročník – 21.7.-23.7.2017 od 15 
hod, Areál pod lesem Voděrady. Vstupné do 31.5. 450 
Kč, do 16.7. 550 Kč, na místě 600 Kč.
Kamil Střihavka a Leaders! – 6.8.2017 v 19:30 hod, 
Letní kino Lysice. Vstupné do 30.6. 250 Kč, děti do 
15 let 50 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

-MaT-

* Vyměním 2+1 BK město za 2+1 na Zborovcích, 1. - 2. patro bez 
výtahu, event. 1+1 přízemní. Tel. 773183170.
* Daruji ročního  mourovaného kocourka. Tel. 607575820.
* Neleží někomu na půdě starý katalog Magnet Pardubice nebo 
slabikář? Moc děkuji za nabídky. Tel. 731084464.
* Pronajmu byt 2+1, 50 m², na Podlesí. Tel.737523462.
* Koupím cihlový 2 + 1 nebo 2 + KK v BK, k nastěhování možné i 
v roce 2018. Tel. 737900946.

      RŮZNÉ    

• 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

Prosperující fi rma v Blansku přijme 

pracovníky/pracovnice na pozici:

SKLADNÍKSKLADNÍK
- hrubý měsíční příjem 16.500,- Kč

Benefi ty: 

- stravenky

- vánoční odměny

- slevy na fi remní produkty

VRÁTNÝVRÁTNÝ
- hrubý měsíční příjem dle dohody

- VHODNÉ PRO SENIORY, I ZTP

Kontakt:

727 857 773, burian@donoci.cz

Galerie: Po stopách Malého prince

MKD zve nováčky do kroužku vyšívání

Vystavovali zahrádkářské produkty

 Sklo, barvy, světelná hra, k tomu trochu představivosti a vzpomínka na dětství. Kniha Malý princ 
od Antoine de Saint Exupéryho inspiruje mnohé umělce v různých oblastech, ať už jde o hudbu, 
literaturu nebo malířství. 

 O minulém víkendu bylo možné navštívit tradiční jarní prodejní výstavu, kterou pořádal Český svaz 
zahrádkářů Blansko. V Domě zahrádkářů na ulici Křížkovského si mohli zájemci zakoupit zejména 
sazenice od místních drobných pěstitelů. 

 Členky kroužku vyšívání Městského klubu důchodců Blansko připravily výstavu svých prací. Vysta-
veny byly zejména ubrusy a dečky vyšívané převážně technikou richelieu. 

 Mohou se o tom přesvědčit ná-
vštěvníci Galerie města Blanska, 
kde je k vidění výstava skleně-
ných předmětů od umělkyně Alice 
Dostálové. Jde o postavičky z 
pohádky Malý princ i tajemné pla-
nety. Malý princ s růží i liška, která 
si přála nechat se ochočit. 
 Výstava ukazuje, že sklo může 
být s vesmírem spojené nejenom 
prostřednictvím výroby čoček do 
hvězdářských dalekohledů, ale 
také svou primární půvabnou vi-
zualitou. Tak už zbývá jen zapojit 
fantazii a představit si, že putujeme 
vesmírem s Malým princem. 
 Výstavu je možné navštívit do 1. 
června. 

-mha-

 Prodávaly se bylinky, skalničky, malé kaktusy, 
balkónové květiny, zeleninové přísady i medové 
zboží. Nechyběl ani prodej výrobků klientů Domova 
Olga. K vidění byly například 
kvetoucí letité kaktusy Emila 
Vašíčka, zahradní technika 
či výrobky členů Městského 
klubu důchodců Blansko.
 Historie vzniku organizo-
vané činnosti zahrádkářů a 
ovocnářů v Blansku sahá do 
roku 1937, kdy vznikl první 
zahrádkářský spolek Pre-
isler, později spolek Jedno-
ty zahrádkářů. V roce 1957 
byla ustanovena celostátní 
organizace, která dala zá-
klad i současnému České-
mu zahrádkářskému svazu. 
Jeho náplň vychází z činnosti 

 „Aby výstava byla skutečně pestrá a bohatá, členky 
kroužku ji vždy ještě tematicky obohatí. Někdy panen-
kami a jejich šatníkem, kdy některé z modelů mohou 

být inspirací i pro náročnou modelku, jindy panenkami 
v miminkovském věku v načinčaných kočárcích. Je-
den rok jsme si v záplavě ubrusů, deček a přehozů 

mohli zavzpomínat na předměty z domovů našich 
babiček. No a v letošním roce ženy zalovily v 
jejich skříních a komodách,“ uvádí předsedkyně 
městského klubu důchodců Marta Gronová, která 
dodává, že v kroužku rádi přivítají nové členky. 
   Podle ní se vyšívání opět vrací do módy a není 
ničím dáno, že se ženy musí zaměřit pouze na 
vyšívání deček, nebo ubrusů. Výšivkou se dá 
oživit nudné bílé tričko, halenka, nebo i zachránit 
natržené vnukovy kalhoty. „Ke stávajícím členkám 
se dlouho nepřidaly žádné nové zájemkyně. Začí-
naly jsme před osmnácti lety v počtu třiceti devíti. 
Dnes je nás dvanáct. Chtělo by to rozšířit řady,“ 
podotýká vedoucí kroužku Zdenka Kostrejová. 

-mha-

nadšenců tohoto společensky prospěšného koníčka 
s vazbou na zdravý životní styl a ekologii. 

-mha-

BAZAR NÁBYTKU
PRODEJNA ZRUŠENA

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

TELEFON 

NA SMLOUVĚ

V DOLNÍ LHOTĚ
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

12. května 20178

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů YETI MONTE CARLO, 

OCTAVIA SCOUT a KODIAQ: 4,5–7,4 l/100km, 118–170 g/km.

Navštivte Dny testovacích jízd ŠKODA 2017 
a vyhrajte vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

Chcete spatřit medvěda, odhalit tajemství sněžného muže nebo

se seznámit s legendou? Přijďte si užít skvělý den pro malé i velké 

motoristy, na kterém můžete zkrotit smečku modelů ŠKODA

4×4 v čele s vozem KODIAQ. Navíc Vás čeká soutěž o model

ŠKODA OCTAVIA COMBI SCOUT.

ZKROŤTE SMEČKU
Dny testovacích jízd ŠKODA 2017

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

27. 5. 2017

v zámeckém parku Blansko 

Ofi ciální partneři projektu:

Sledujte nás na testovacijizdyskoda.cz.

Těšíme se na Vás:

TOP AUTOSALON BLANSKO, Svitavská 2329, 678 01 Blansko

Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz 

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz

Chytali wi-fi  
připojení

 Kuriózní případ se odehrál minulý týden před 
jednou z blanenských restaurací. O tom, že vy-
dávat se za policistu se nevyplácí, se přesvědčil 
pětačtyřicetiletý muž. 

 Jemu, jakožto stálému hostu restaurace, se zřejmě 
nelíbilo, že k podniku poměrně pravidelně přijíždí 
automobil Škoda Felicia s trojicí mladíků, kteří po 
zaparkování zůstávají sedět ve voze. „Vzal tedy svůj 
mobilní telefon a vyrazil do akce. Na mobilu ukázal 
řidiči a jeho dvěma spolujezdcům policejní znak a 
jako údajný policista požádal o doklady s tím, že jejich 
počínání je podezřelé. Doklady a vozidlo zběžně 
prohlédl, poté kontrolu ukončil,“ uvedl policejní mluvčí 
Bohumil Malášek. 
 Mladíci si ovšem takové jednání nenechali líbit a 
podivné počínání muže nahlásili blanenským poli-
cistům. „Pro ty nebylo zvláštním problémem rádoby 
policistu v podniku vypátrat. Své zvláštní jednání a 
především vydávání se za policistu bude muset muž 
vysvětlit při projednání přestupku před správním 
orgánem,“ doplnil Malášek. 
 A proč mladíci využívali parkovacího místa v těs-
né blízkosti restaurace, aniž by opustili automobil? 
Všichni využívali silnou wi-fi  síť podniku k počítačo-
vým hrám. 
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 Dubnového squashového turnaje se v sobotu 22. 
v 13 hodin zúčastnilo 10 hráčů. Oproti předešlým 
turnajům  malé navýšení. Bylo by dobré, kdyby tento 
trend v dalších turnajích pokračoval. Uvidíme již 20. 
května od 13 hodin nás čeká turnaj další.
 Před začátkem turnaje si jednotliví hráči vylosovali 
zařazení do jedné ze dvou základních skupin. Zde 
se hrálo na dva sety do 11 bodů. Z každé skupiny 
postupovali čtyři hráči do čtvrtfi nálového vyřazova-
cího pavouka, kde se hrálo na dva vítězné sety dle 
mezinárodních pravidel. Hráči z obou pátých míst 
se pak utkali ve dvou zápasech na tři vítězné sety o 
konečné deváté a desáté místo.
 Vítězem turnaje, podobně jako v březnovém 
turnaji, se stal Daniel Bláha po fi nálovém vítězství 
nad Zdeňkem Minářem 2:0 (11:8,11:8). V utkání o 
třetí místo Jiří Pánek zdolal Ladislava Musila 2:0 
(11:6,11:8). V malém fi nále o páté místo vyhrál Jakub 
Sedláček nad po dlouhé zdravotní odmlce navráti-
všího se Jaromírem Matalem 2:1 (5:11,11:7,11:6).
 Nejen zvýšený počet hráčů na turnaji, ale také 
včasné přihlášení většiny z nich mělo vliv na hladký 
pohodový průběh a také závěr. Ceny do turnaje pro 

všechny hráče věnovalo opět ČAD Blansko a.s. 
Pozor, ceny jsou již připraveny také na následující 
květnový turnaj. Neváhejte a na squash pospíchejte. 
Jste všichni zváni a těšíme se na Vás.
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Otevírací doba
 Po 07:00 – 21:00
 Út 07:00 – 21:00
 St 07:00 – 21:00
 Čt 07:00 – 21:00
 Pá 07:00 – 21:00
 So ZAVŘENO
 Ne 14:00 – 19:00

KRIMI

DISTRIBUCE 
MONITORU
přijme brigádníky pro doručování 

a žádá čtenáře o směrování 

připomínek k roznosu na: 

tel. zázn. 516418118
e-mail: info@nemovis.cz


