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Žádný běh! Jen rychlá chůze - str. 2 Proč se v Blansku nedaří dopravním stavbám - str. 5

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Málokterý obyvatel Blanska ještě neslyšel o hudebním festivalu MORAVA PARK FEST, 
který již dvakrát rozezněl a roztančil v letních měsících celé naše město. Za pět týdnů se 
Blansko bude těšit z již třetího ročníku této nadregionální úspěšné akce. Jaký bude pro-
gram? Na co všechno se můžou příznivci kultury těšit? Kdo bude letos akci moderovat? 
Přesně to se dočtete v dnešním úvodníku.

i zahraničí a patří mezi vyhledávané festivalové 
taháky.
 Šestici populárních interpretů doplní také sedmá 
kapela. Pořadatelé každoročně dávají prostor jed-
né kapele neprofesionální, tedy mladé, začínající 
nebo regionální, která celý festival otevře. Již nyní 
je na facebooku možné se přihlásit do prvního kola 
výběru soutěže OTVÍRÁK MPF 2018. V prvním 
kole vyberou na facebooku fanoušci tři fi nalisty, ze 
kterých vybere odborná porota s vedením festivalu 
fi nalistu, tedy OTVÍRÁK MPF 2018. Pokud zadáte na 
facebooku MORAVA PARK FEST, jistě hned uvidíte, 
v jakém je tato soutěž pro mladé kapely stádiu.
 Provádět celým festivalem bude moderátor ON-
DRA URBAN. Ondra je z Brna a v Blansku už se 
na několik kulturních akcích objevil. Momentálně 
moderuje na rádiu Evropa 2 a také na hudební 
stanici Óčko. 
 MORAVA PARK FEST není jen o hudbě, ale také 
o krásném prostředí zámeckého parku s hlavní 
dominantou v podobě zámku, který je možné v 
den akce navštívit v rámci probíhajících komento-
vaných prohlídek nové muzejní expozice s názvem 
CESTA DO PRAVĚKU BLANENSKA a také výstavy 
TAJEMSTVÍ JESKYNNÍCH KOSTÍ.
 Dále bude probíhat doprovodný program v podo-
bě soutěží a atrakcí, které jsou převážně umístěny 
u rybníčku, kde bude připravena taky odpočinková 
zóna s křesílky a vaky.
 Novinkou bude pánské stříhání a úprava vousů 
od Kentaur Barber Shopu za symbolický poplatek. 
 V konceptu blanenského MORAVA PARK FESTu 
by se dalo s klidem říci, že hudba prochází žalud-
kem. Jako každý rok bude k mání kvalitní a pestrá 
nabídka ve food zóně. Mraky točeného piva a cider 
z Černé Hory, koktejly, drinky a panáky budou v 
nabídce na více než deseti stáncích. O kvalitní jídlo 
se postarají restaurace a kvalitní cateringové fi rmy s 
nabídkou burgerů, hot dogů, gyrosu, trhaných mas, 
pizzy, zvěřinových specialit, palačinek a trdelníků, 
ale i to, na co zrovna budete mít chuť.
 MORAVA PARK FEST je unikátní hudební 
festival, který pořádá již potřetí mm music, parta 
kluků z Blanska, a na němž by neměl chybět žád-
ný příznivec kultury. Už jen proto, že v Blansku je 
podobná akce k vidění jen jednou za rok a myslím 
si, že máme být na co pyšní. 23. června se uvidíme 
v zámeckém parku. Bude to jízda! 

Martin Müller

 Do startu třetího ročníku MORAVA PARK FEST 
zbývá posledních pár týdnů, datum je stanoveno 
na sobotu 23. června. Většina vstupenek už je 
vyprodaných, aktuálně zbývá asi jen 200 kusů a 
seženete je v informační kanceláři města Blanska, v 
informační kanceláři města Boskovice, v restauraci 
PIZZAZZ u Kaufl andu nebo online na www.ticketst-
ream.cz. Kapacita parku je omezená, a proto další 
vstupenky do předprodeje nepůjdou. O festival je 
každoročně větší a větší zájem, a tak s nákupem 
vstupenky neotálejte. Za pár dní už by nemusely 
být.
 Teď to hlavní. Kdo vás bude bavit? Celý pro-
gram se skládá ze sedmi účinkujících:
MIRAI je kapela z Frýdku Místku, jejímž lídrem 
je Mirai Navrátil. V roce 2017 kapela získala titul 
Objev roku na Českých slavících a píseň Když 
nemůžeš, tak přidej vyhrála titul Neoblíbenější a 
nejstreamovanější skladba. 
SEBASTIAN je sedmadvacetiletý zpěvák, jež za-
čal svoji hudební kariéru roku 2015 ziskem Objev 
roku rádia Evropa 2, následně Objev roku ankety 
Anděl a úspěšný rok završuje Českým Slavíkem 
za nejstreamovanější nahrávku za píseň Toulavá. 
DAVID KOLLER. Jméno lídra skupiny LUCIE asi 
netřeba představovat. David má za sebou dlouhou 
hudební cestu, takže jej zná takřka každý napříč 
všemi věkovými generaci. David přijede do Blanska 
zazpívat skladby ze své sólové desky, ale určitě 
dojde také na pecky skupiny Lucie, se kterou bývá 
nejvíce spojován.
ANETA LANGEROVÁ. Zpěvačka, která jako první 
u nás vyhrála soutěž SuperStar v roce 2004 a záhy 
se stala jednou z nejoblíbenějších zpěvaček u nás. 
Výčet ocenění této několikanásobné České Slavice 
by obsáhl mnoho řádků. Na vystoupení v Blansku 
nebudou chybět novinky ani její největší hity jako 
Křídla motýlí či Voda živá.
JELEN. Jelen je česká akustická kapela. Písně z 
vlastní tvorby vycházející z populární hudby jako 
je country, folk, bluegrass a blues. Kapela získala 
Anděla v kategorii Objev roku za rok 2014. Na 
české scéně působí od roku 2012, skupina se stále 
vyvíjí a neustále nabírá nové fanoušky.
RYBIČKY 48. Rybičky 48 je česká pop-punková 
kapela z Kutné Hory, založená v roce 2002. Vystu-
povala mimo jiné i jako předkapela legendárních 
amerických The Off spring. V současnosti má 
kapela za sebou více než tisíc koncertů v Česku 

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

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Byt  OV 1+kk Blansko-Sladkovského,
3. NP, 33 m2, po celkové rekonstrukci,
velmi nízké náklady…NC – 1.200 tis. Kč 

- Prodej garáže Blansko – u kina, 20 m2, EE je nyní dočasně odpojena...NC – 250.000 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

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

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

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
i další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

Třetí ročník festivalu MORAVA 
PARK FEST klepe na dveře

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

Panel,  vlastní plyn. kotel, prostorný balkon i sklep.

cena: 2.140.000 Kč tel: 775 582 092

BYT 2+1 DB, BLANSKO ZBOROVCE; CP 63 M²

G

POPTÁVKA

Uvažujete o prodeji či pronájmu? Spojte se s realitními specialisty 

s dlouholetou praxí (12 let). 

Naši spokojení klienti nám píší:

www.realityhynstova.cz/reference

Jsme tu pro Vás.

Možnost dvougeneračního bydlení, všechny 

sítě + vlastní studna.

cena: 1.950.000 Kč tel: 775 246 549

RD 5+2 MÍCHOV SE ZAHRADOU; CP 779 M²

G

SLEVA!
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Víte? Nevíte?

Žádný běh! Jen rychlá chůze

Freddieho sloupek

Patriotismus
 Zrovna vrcholící MS v ledním hokeji mi vnuklo 
myšlenku na patriotismus, chcete-li, pak hrdost na 
naši vlast, na to, jací jsme, na úctu ke státním sym-
bolům a vztah k naší minulosti, ať už byla jakákoli.
Je mi trochu líto, že se v lidech naší země zvedá 
vlna patriotismu (téměř) jen při sportovních událos-
tech, v nichž „naši“ vítězí, nebo se alespoň o vítěz-
ství ucházejí. Musí to být nějaké zvláštní pohnutí 
duše, ten náhlý obrat k národovectví, vzpomínka na 
odloženou státní vlajku někde hluboko ve skříni... 
„Vyhráli JSME v Naganu (mimochodem, všimli jste 
si, že už je to přes 20 let?), musím vzít vlajku a jít 
slavit!“ Přiznám se, nelíbí se mi to...
 Tedy ne, že by se mi nelíbily projevy radosti nad 
vítězstvím našich barev, jen mi prostě připadá tro-
chu přitažené za vlasy, když někteří z nás ctí vlast 
a její symboly náhodně, vlastně podle úspěchů a 
vítězství převážně na poli sportovním.
 Někdy se dokonce stane, že při honu za co 
nejlepším snímkem se sami dopouštíme jistého 
„faux pas“ tak, jak se to stalo deníku Sport, když 
reprezentaci ledních hokejistů přebíral současný 
trenér Jandač. Na obálce jejich magazínu byl 
vyveden na hokejovém hřišti a před ním ležela na 
ledě naše vlajka. Je to možná pro spoustu z nás 
nepodstatný detail, ale vlajka, jako státní symbol 
by se v žádném případě neměla dotýkat země. Ne 
nadarmo (ano, třeba v Kanadě, USA nebo i v Rusku) 
se při slavnostním aktu vyvěšení vlajky dodržuje 
poměrně přísný protokol. Vojáci v uniformách, s 
bílými rukavicemi pomalu, tak jak vlajka stoupá na 
stožár, dbají na to, aby se pomalu odmotávala z 
jejich rukou a neležela právě na té zemi.
 Proč jsme hrdí na svoji vlast jen někdy? Proč ne-
dáváme na odiv svoji hrdost k zemi, která je naším 
domovem? Samozřejmě, máme svoje Achillovy paty 
a není jich málo, ale kdo je nemá? Každý národ na 
světě má své kostlivce ve skříni, věci, na které by 
nejraději zapomněli. Ale stejně tak mají všechny 
národy ve své historii, či současnosti věci, na které 
mohou být právem hrdé. Tak je to i s naší zemí...
 Patriotismus neznamená odmítání migrace, ne-
znamená být arogantní a nesnášenlivý k ostatním. 
Patriotismus znamená být ochoten za svůj národ 
obětovat i život tak, jak to udělali v minulosti na-
příklad čeští příslušníci RAF. Ve vzpomínce na ně 
i jiné vojáky, kteří prolévali krev za naši svobodu 
bychom měli být hrdí na svůj národ častěji. A když 
zazní státní hymna, pak to nejmenší, co můžeme 
udělat, je položit si ruku na srdce a v tiché modlitbě 
si na tyto pravé patrioty vzpomenout...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Oznámkujte školu
 Konec školního roku se blíží, smršť písemek vrcho-
lí, nervozita mezi žáky i učiteli stoupá a všichni se tak 
nějak těší na prázdniny. Než však s úlevou vykročíme 
do dvou měsíců odpočinku, sluníčka, cestování a 
koupání, je třeba slavnostně rozdat vysvědčení. 
 Jaké asi bude? Kolik dvojek? A bude to stačit na 
vyznamenání? Zkuste chvíli zapomenout na stres a 
představit si, jaké by to bylo, kdyby se role vyměnily. 
 Kdybyste vy známkovali svou školu. Jakou znám-
ku by asi dostala za kvalitu výuky, práci s žáky, 
vybavenost, za vstřícnost, či dokonce atmosféru? 
 A vlastně – proč to rovnou nezkusit?  Na stránkách 
www.hodnoceniskol.cz najdete všechny čtyři blanen-
ské základní školy. Ohodnotit je můžete v několika 
kategoriích a je možné připsat i vlastní vzkaz. 
 Vysvědčení škol zveřejníme v posledním před-
prázdninovém čísle Monitoru, abychom pak všichni 
společně vykročili do oněch kýžených prázdnin. 

-r-

Charita potřebuje
letní oblečení pro děti

 Ve středu 30. května budou pracovníci Oblastní 
charity Blansko sbírat oblečení, boty, elektroniku a 
další věci, které lidé doma už nepotřebují. 
 Dárci je můžou nosit v Blansku na Jasanovou ulici 
vedle nábytku Nejči, na Starou Fabriku a na faru, 
v Boskovicích do Betany, v Doubravici do Pěkné 
Modré, v Jedovnicích na faru, v Adamově do Zlaté 
zastávky a Městského klubu mládeže a v Olešnici 
na Cihelnu. Konkrétní časy sběru najdou zájemci 
na internetových stránkách www.blansko.charita.cz. 
„Zájem máme tentokrát především o letní oblečení. 
Momentálně v našem šatníku maminky nejvíc shání 
oblečení pro kluky,“ říká vedoucí Charitního šatníku 
František Jahoda.
 Vedle maminek z azylových domů darované věci 
využijí například lidé bez domova a další sociálně 
slabí lidé z regionu. Můžou si přijít vybrat v Blansku 
do Charitního šatníku na Jasanové ulici v pondělí 
od desíti dopoledne do půl šesté odpoledne a v 
Boskovicích v Charitní pomoci poblíž Betany v úterý 
od jedenácti dopoledne do pěti odpoledne.
 Kromě oblečení uvítáme také věci do domácnosti, 
nábytek a elektroniku. „Lidé se nás teď ptají hlavně 
na starší, ale funkční ledničky a pračky,“ upřesňuje 
František Jahoda. 
 Jsme rádi za všechny věci, které lidé charitě věnují. 
Zároveň prosíme dárce o věci, které sice už nechtějí, 
ale které jsou stále použitelné. „Darované věci využí-
vají sociálně slabí lidé do běžných domácností. Proto 
potřebujeme takové, které stále bez problémů slouží,“ 
doplňuje vedoucí Charitního šatníku.
 Protože po sbírce je s tříděním oblečení a věcí 
do domácnosti pro potřebné dost práce, uvítáme na 
pomoc dobrovolníky, kteří by chtěli se zpracováním 
darovaných věcí pomoci. Zájemci se můžou ozvat 
vedoucímu šatníku Františku Jahodovi na číslo 
603291388.
 Další termín sbírky plánujeme po prázdninách, na 
5. září. Děkujeme dárcům a všem ostatním, kteří se 
na sbírce podílejí.

Vladěna Jarůšková

Výměnný pobyt na ZŠ 
TGM Blansko

Žáci naší školy měli opět příležitost spolupodílet 
se na výměnném pobytu s dětmi z německé školy 
Stadtteilschule Arheilgen v Darmstadtu. Letos byla 
řada na nás, abychom zajistili program a ubytování 
pro celkem 10 žáků ze 6. až 9. tříd naší partnerské 
školy.
   Program vzájemného setkání byl letos zaměřen na 
porovnání toho, jak se slaví určité svátky u nás a jak 
v sousedním Německu. Žáci byli rozděleni do celkem 
pěti skupin, každá z nich měla za úkol zpracovat 
jeden svátek a svou práci pak navíc před ostatními 
odprezentovat v německém jazyce. Témata Advent, 
Vánoce, Silvestr, Masopust a Velikonoce byla sama 
o sobě dostatečně zajímavá, a tak se práce celkem 
dařila, neboť i snaha a vůle po vzájemné domluvě 
nechyběly. 
Je jasné, že náplní výměnného pobytu není jen 
práce, ale i poznávání života a země sousedů, ne-
smí ovšem chybět ani zábava. O tu se už postaraly 
hostitelské rodiny vesměs v odpoledních a večerních 
hodinách, čímž bychom jim samozřejmě také rádi 
poděkovali za ochotu a výbornou spolupráci. Letos 
se mezi českými i německými dětmi vytvořila velmi 
pěkná přátelská atmosféra, děti si rozuměly a spous-
tu času trávily společnými aktivitami. 
Je třeba se zmínit i o podpoře Česko-německého 
fondu budoucnosti, který nám již 14 let poskytuje na 
základě zpracovaného projektu fi nanční podporu, 
a my věříme, že tomu tak bude i v příštím školním 
roce, kdy zas naši žáci sbalí kufry a pojedou se 
seznamovat s novým prostředím a novými přáteli 
do německého Darmstadtu.

Vyučující NJ, ZŠ TGM Blansko

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

TŘPYT, LESKTŘPYT, LESK  
a jemné barevné tóny

vel. 30-41vel. 30-41

-  hity letošního léta 

 pro malé slečny 
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Otázka pro místostarostu 
Jiřího Crhu

 V nové rubrice Monitoru se můžete ptát místostarosty Jiřího Crhy na otázky, které vás zajímají 
ohledně dění v Blansku. Své dotazy můžete směřovat na email monitor@monitor-bk.cz. V každém 
čísle nyní najdete odpověď na jednu z nich.

 Pane místostarosto, často diskutovaným téma-
tem občanů je možnost bezpečného přecházení 
přes ulici Poříčí na Sportovní ostrov u stanice 
STK. Bude zde možné realizovat přechod pro 
chodce?
 Požadavek občanů města ve věci zřízení přecho-
du pro chodce na ul. Poříčí souběžně s potokem 
Sloupečník samozřejmě evidujeme již delší dobu, 
a také se jím po celou dobu zabýváme. I já jsem 
tudy mockrát procházel a vím moc dobře, že přejít 
silnici leckdy není nic jednoduchého. Námět byl tedy 
předán dopravní komisi, která se na zasedání 30. 
března loňského roku případným zřízením přechodu 
pro chodce zabývala. Bohužel – přechod pro chodce 
jako takový nedoporučuje městu zřizovat, jelikož se v 
uvedené lokalitě plánuje výstavba nové křižovatky s 
ulicemi Na Řadech a Poříčí. Přechod pro chodce by 
tak byl v malé vzdálenosti od plánované křižovatky, 
také by byl v blízkosti výjezdového místa Hasičského 
záchranného sboru ČR a současně i v kolizi se zábra-
dlím mostu přes potok Sloupečník. Z těchto důvodů 
dopravní komise svým usnesením 1/2/2017 – zápis 
č. 2/2017 nedoporučila městu realizovat.
 I tak jsme se snažili občanům vyjít vstříc a vymyslet 
řešení, které by bylo vhodné jak pro řidiče, tak pro 
přecházející chodce. Tím řešením bylo nasvětlené 
místo pro přecházení vyznačené vodorovným do-
pravním značením. Projektová dokumentace byla 

zpracována a roze-
slána k vyjádření. 
 Dopravní in-
spektorát Policie 
ČR nakonec vo-
dorovné značení 
z bezpečnostních 
důvodů nepovolil, 
ale to neznamená, 
že se na tomto frek-
ventovaném místě 
chodcům neuleví. 
V této chvíli je evi-
dentní, že místo 
pro přecházení 
bude realizováno 
a doplněno o jeden 
světelný stožár se 
stane funkčním jak pro chodce, tak pro projíždějící 
automobily. 
 V této chvíli je již jasné, že chodci již brzy budou 
mít v tomto kritickém místě možnost bezpečnějšího 
přecházení. Nebude nijak omezen výjezd hasičů, 
ani by se neměly vytvářet kolony aut a všichni by 
nakonec měli být spokojení. A o to mi jde jako mís-
tostarostovi města především. Termínově bychom 
měli realizaci zvládnout v průběhu prázdnin.

-r-

 Dobrá nálada, zdravá soutěživost a příjemná atmosféra charakterizovaly nedělní odpoledne na náměstí 
Republiky. Sešly se tam totiž rodiny s dětmi, které se chtěly utkat v disciplíně zvané strollering. Sedmý 
ročník celorepublikové akce v Blansku opět pořádalo Mateřské centrum Veselý Paleček za podpory města. 

 Strollering znamená zdravý pohyb s kočárkem. Ma-
minky díky němu mohou cvičit i za přítomnosti dítěte, 
navíc na čerstvém vzduchu. Nedělní závod spočíval v 
co nejrychlejším zdolání dráhy, která začínala u parku 
po zbouraném hotelu Dukla a končila u Komerční banky. 
 Trať měla sto kroků a nesmělo se běžet – jedna 
noha musela být stále na zemi. Kočárku, v němž se-

dělo dítě, bylo nutné se držet a vyhrával 
ten, jehož první kolo kočárku projelo 
cílovou čárou nejdříve. Kategorií bylo 
několik: maminky s kočárky, tatínkové s 
kočárky, celé rodiny s kočárky. Pro děti 
byla připravena kratší trasa, a to pro 
chůzi, případně úprk s dětskými kočárky 
a pro jízdu na odrážedlech. 
   Sluneční paprsky daly všem zabrat, 
ovšem na rozdíl od minulých let, kdy se 
akce konávala na začátku dubna a bylo 
často deštivo, si mohli soutěžící i přihlí-
žející užít pravou letní pohodu. Vítězové 
obdrželi hodnotné ceny. Pro děti byl k dis-
pozici skákací hrad a trampolína. Výtěžek 
ze startovného byl věnován Azylovému 

domu pro matku a dítě v Blansku.  
 V našem městě se zejména maminky (ale mohou 
se přidat i tatínkové) scházejí ke strolleringu vždy v 
pondělí a ve středu v 9.30 hodin na Sportovním ostrově 
Ludvíka Daňka. Sraz je u haly ASK a potom se chodí 
kolem baseballového hřiště. 

-mha-

Okénko poslankyně
Lenky Dražilové

Vážení občané,
 ráda bych vám, jako poslankyně zvolená za Jiho-
moravský kraj, jedenkrát měsíčně prostřednictvím 
Monitoru, předávala informace z jednání poslanecké 
sněmovny. Může se jednat o aktuálně řešené návrhy 
zákonů, ke kterým bych ráda znala vaše stanoviska, 
či zprostředkování důležitých informací ze zasedání 
vlády, které se dotknou většiny obyvatel naší repub-
liky. 
 Dnes bych vás ráda informovala, že vláda schvá-
lila nejvyšší valorizaci důchodů za posledních 20 let. 
Od ledna 2019 se zvýší základní výměra důchodu 
z 9 na 10% a senioři, kteří dosáhli 85 let věku, do-
stanou navíc ještě tisíc korun měsíčně. Tuto novelu 
zákona o důchodovém pojištění musí ještě schválit Parlament ČR, ale všeobecně na ní panuje shoda.
 Možná nevíte, že MPSV přispívá na placení obědů pro děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit obědy 
ve školách. O peníze si mohou požádat kraje, které je pak přeposílají jednotlivým školám. Celkem je pro 
kraje připraveno 50 milionů korun.
 Jistě jste slyšeli o tom, že se vede diskuze o tom, zda by se do školek měly přijímat již dvouleté děti. 
Poslanecká sněmovna nyní řeší změnu tohoto návrhu, jeden z nich, který podporuji je, aby se rozhodování 
o přijetí těchto dětí přeneslo na samosprávu jednotlivých měst, která nejlépe zná potřeby svých obyvatel.
 Budu velmi ráda za vaše podněty, co je potřeba změnit, s čím se setkáváte v praxi, že nefunguje, jak se 
stavíte např. ke zřízení kuřáren v restauracích apod..
 Email: draziloval@psp.cz

Mgr. Lenka Dražilová

Děti kreslily záložky
 Záložka do knížky čtyři sta čtyřicetkrát jinak. Měst-
ská knihovna Blansko před časem pro děti vyhlásila 
soutěž o nejhezčí záložku do knihy. Z odevzdaných 
ručně nakreslených záložek zaměstnanci knihovny 
vybrali čtrnáct nejlepších, které nechali natisknout a 
které jsou k volnému odběru na dětském oddělení. 
 Ostatní dětské výtvory jsou nyní k vidění ve vý-
stavní síni knihovny do 25. května vždy v provozní 
době. Návštěvníci mohou na přiloženém archu 
dát hlas záložce, která se jim nejvíce líbí. Ty, které 
dostanou nejvíce hlasů, budou dodatečně vytištěny.

-mha-

Vzpomínka
 11.6.2018 uběhne 10 let od doby, kdy nás opustil 
pan Jaroslav Zatloukal. 

Vzpomínáme.
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Na kávě s Janou Kratochvílovou
Při kávě a výborném zákusku z Kafárny jsem si tentokrát povídala s ředitelkou Domova 
Olga Janou Kratochvílovou, která zařízení společně s manželem založila v roce 1990. 
Od Olgy Havlové také obdržela ocenění za projekt denního stacionáře. Od té doby uply-
nulo hodně vody a stacionář si v Blansku vybudoval své místo na slunci. Má mnoho 
příznivců a Blanenští si na něj zvykli. Každý den je veřejnosti otevřena zmíněná Kafárna 
i s možností venkovního posezení a prodejna s výrobky klientů chráněné dílny. Nyní 
se v Domově Olga chystá sázení pamětních stromů na počest dvou významných žen. 

Sponzor rubriky:

 Mohla byste přiblížit, o co se bude jednat? 
 Sázení stromů Olgy Havlové je připomínka osob-
nosti, která započala charitativní činnost v České 
republice. Paní Havlová založila Výbor dobré vůle. 

Byli jsme asi druzí, kteří jsme se k 
tomu přihlásili. V roce 1990 jsme 
založili Občanské hnutí humani-
tární pomoci a v roce 1993 jsme 
otevřeli denní stacionář pro lidi s 
mentálním hendikepem v kombi-
naci s dalšími postiženími.  
 Jelikož by se paní Olga Havlová 
letos dožila 85 let, vysazuje se 
po celé republice na její počest 
pětaosmdesát stromů. Byli jsme 
Výborem dobré vůle osloveni, za 
což jsme velmi rádi. Myslím si, že 
bychom měli vzdávat úctu lidem, 
kteří dělali něco pro druhé a neo-
čekávali za to nějakou okázalost. 
 Takže 30. května ve 14 hodin 
vysadíme na zahradě Domova 
Olga jeden strom pro paní Olgu 
Havlovou k nedožitým pětaosm-
desátinám a vzápětí budeme sá-
zet druhý strom na počest stých 
narozenin paní Olgy Velanové, 
která náš domov také výrazně 
podporovala a celý život pomá-
hala lidem v nouzi. Její manžel, 
pan Velan zemřel loni v 99 letech. 
Na akci, která se bude konat pod 
záštitou starosty Blanska a Klubu 
přátel Domova Olga, by měl z 
Kanady dorazit jejich Tom Velan. 

 Jak vás podporovali Velano-
vi?
 Máme projekty dva – denní 
stacionář a chráněné bydlení Cen-

trum Velan na Klepačově. Stacionář se do roku 1999 
jmenoval Caritas. Manželé Karel a Olga Velanovi 
se velmi angažovali při rekonstrukci chráněného 
bydlení, zejména fi nančně – uhradili asi čtyřicet 

procent nákladů. Zařízení jsme přebudovávali z 
bývalé mateřské školy, dělali jsme i přístavbu. Proto 
jsme jejich jméno dali do názvu chráněného bydlení 
a následně jsme přemýšleli nad lepším názvem pro 
Domov Caritas. Když jsme se poznali s Velanovými 
více, rozhodli jsme se, že domov pojmenujeme Olga, 
čímž spojíme dvě významné ženy Olgy do názvu. 
 Paní Olga Havlová v naší zemi začala charitativní 
práci, úctyhodně ji rozjela, byla a je mým vzorem, 
protože byla nesmírně skromná a aktivní. Do roku 
1990 se vůbec nevědělo, že se dá o lidi s hendike-
pem starat jinak než v ústavní péči. Ona ukázala, že 
to jde taky jinak, že mohou vznikat spolky (tenkrát 
občanská sdružení), které mohou ve svém programu 
zlepšit život postiženým lidem. To mě okouzlilo a 
mého muže taky. 
 Jsem hrozně ráda, že se na paní Olgu Havlovou 
nezapomíná. Byla i na návštěvě zde v domově. 
Několikrát jsem se s ní setkala a vždy to bylo velmi 
pozitivní. Vzbuzovala ve mně velký respekt a obdiv. 

 Jak jste se setkali s manželi Velanovými?
 S manželi Velanovými se paní Havlová poprvé po-
tkala, když byl pan prezident v Kanadě. Pan inženýr 
Karel Velan, který byl velkopodnikatelem v Kanadě, 
seděl vedle paní Havlové. Ta mu vyprávěla, jak je 
to u nás špatné ve zdravotnictví a v sociální sféře. 
Zaujalo ho to a řekl jí, aby založila nadaci, a dal jí 
velký obnos pro dětskou nemocnici v Brně. Paní 
Havlová tedy u nás založila Výbor dobré vůle, který 
začal podporovat různá zařízení a usiloval o to, aby 
zlepšil život lidem s různým znevýhodněním. A díky 
jejich spolupráci se tito úžasní lidé dostali až k nám. 

 Jak vlastně vznikla myšlenka založit stacionář 
pro lidi s mentálním postižením?
 Tenkrát fungoval Svaz invalidů, kde se sdružovali 
lidé s různým hendikepem – vozíčkáři, diabetici, lidé 
se srdečním onemocněním…, ale nebyla tam žádná 
skupina pro lidi s mentálním hendikepem. 

 Čím to podle vás bylo? 
 Mentální postižení se bralo trochu s despektem. To 
se mi nelíbilo. Jelikož jsem pracovala jako zdravotní 
sestra na neurologii, setkávala jsem se se spoustou 
pacientů s mentálním hendikepem, viděla jsem, že 
tato skupina lidí je nejvíc postižená. Že nemají žádné 
zázemí, kde by se scházeli, kde by spolu dělali různé 
věci, kde by měli sociální kontakty, které jim chyběly. 
Proto nás napadlo zbudovat denní stacionář. 

 Proč máte v názvu domov, a ne stacionář? 
 Na to se mě lidé hodně ptali. Našla jsem takovou 
citaci pana Kouteckého – našeho předního dětského 
onkologa. Domov není místo, kam se přijdete umýt, 
najíst, lehnout si, ale domov je místo, kde se chcete 
setkávat s druhými bytostmi, které tam jsou. A my 
jsme chtěli, aby se tady lidi setkávali, aby k sobě 
měli blíž, proto je to domov. Aby tady měli kamarády, 

bylo tady domácí prostředí s příjemnou atmosférou a 
všichni se zde cítili dobře, aby každý mohl dělat to, 
co ho baví, protože tady máme několik aktivizačních 
dílen. 

 Vzpomínáte si na nějaký silný zážitek spojený 
s manželi Velanovými? 
 Když jsme jednou byli s manželem na pracovní 
cestě v Kanadě, navštívili jsme zařízení pro lidi s 
mentálním hendikepem v Montrealu, které jako jedno 
z mnoha podporovali manželé Velanovi. Byli jsme 
tam ohlášení na dvě hodiny odpoledne, ale protože 
jsme jeli s Velanovými autem a byla nějaká zácpa, 
přijeli jsme tam deset minut po druhé. Dodnes vidím 
před sebou, jak paní Olga Velanová zazvonila a prv-
ních deset minut se panu řediteli stacionáře pokorně 
omlouvala za krátké zpoždění, přestože toto zařízení 
fi nančně podporovala.
 Něco podobného se mi přihodilo i s panem Vela-
nem. Jezdil k nám do domova každý rok, a jednou, 
když jsme se domlouvali, v kolik hodin přijede, 
navrhla jsem třináct hodin. A protože jel z Brna a 
nedokázal to časově odhadnout, půl hodiny stál v 
lese před Blanskem tak, aby sem dojel v tu dobu, 
kdy slíbil. Člověk si pak uvědomí, že nám ta pokora 
někdy chybí. 

 Dostavil se někdy nějaký syndrom vyhoření?
 Nemůžu říct, že bych někdy nějak intenzivně 
pociťovala syndrom vyhoření. Práci totiž považuji za 
svou odměnu. Někdy se ale taky už cítím unavená, 
protože jsem v pracovním procesu padesát jedna let. 

 Kde čerpáte energii pro svou práci? 
 Ráda se pohybuji – chodím s holemi. Ráda čtu, 
poslouchám vážnou muziku, mám dva vnuky… V 
podstatě mám takové bohatství; mám manžela, dva 
syny, dva vnuky, mám práci, kterou mám ráda. 

 A je něco konkrétního, co vám v Domově Olga 
momentálně chybí? 
 Momentálně bychom potřebovali nový zahradní 
nábytek a zvedák. Také dřevo do chráněné dílny – 
výrobky ze dřeva jdou hodně na odbyt. Potřebovali 
bychom špalíčky, třiceticentimetrové kmínky z hrušní, 
jabloní… 

 Jak mohou lidé dále podpořit Domov Olga? 
 Máme Klub přátel Domova Olga, v němž se 
sdružují lidé, kteří se zajímají o náš domov, chtějí 
ho jakýmkoliv způsobem podporovat – buď tím, 
že k nám chodí a navazují kontakty s klienty, nebo 
fi nanční podporou či věnováním věcných darů. 
Základní členský poplatek je dvě stě korun, ale kdo 
chce, může přispět i více na účet, který je veřejně 
přístupný a transparentní. 

Marie Hasoňová

Chvilka s Majkem
O lobbingu

 V lednu jsem se dozvěděl od prezidenta, 
že prý existuje lobbing bílý a také černý – 
ten se údajně dělá pomocí obálek plných 
peněz. Toto tvrzení mne donutilo k zamy-
šlení, o které se s vámi podělím.
 
 Když jsme v dětském věku, chtějí rodiče pro 
nás jen to nejlepší. Dobré jídlo, hezčí oblečení, 
co nejlepší školní vzdělání, apod. Prakticky 
mamka a taťka stále lobují za své ratolesti 
a usnadňují jim tak vstup do samostatného 
života. 

 Začneme se seznamovat se spolužáky, 
získáváme kamarády v různých kroužcích, 
sportovních oddílech a nakonec i vybíráme 
naše budoucí životní partnery. 
Všem, kteří na této cestě životem, 
se stanou našimi kamarády a přá-
teli, chceme pomáhat. 

 Co bych měl udělat, když se 
mám rozhodnout, jestli upřednost-
nit zájmy mého dítěte, či známého, 
před někým, koho vůbec neznám? 
Přitom jsou u obou dvou technicky 
a kvalitativně jejich schopnosti 
srovnatelné. Na tuto otázku si 
patrně každý odpoví sám.

 Nyní se prý zase připravuje ně-

jaký nový zákon o lobbin-
gu. Každý nový politik 
se v posledních létech 
prosazuje tvrzením, že 
lobbisté jsou vlastně ko-
rupčníci, kmotrové atd. To si nemyslím. Ko-
rupce je přece podplácení, a to je trestný čin 
již nyní. 

 Já, a nejen já, budu vždy upřednostňovat 
moji rodinu, své známé a budu pomáhat i 
potřebným a těm, které mám rád. Ať to jsou 
děti, sportovci, nebo rybáři a myslivci.

 Takže, závěrem. O tom černém „lobování“ 
nevím, ale normální lobbing klidně uplatňujme 
na všechny, kteří jsou našemu srdci blízcí.

Miloš Polák



18. května 20184

Muzeum: O včelách a lidech

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

BARVY LAKY u Lumíra 
-------------------
Masarykova 2384/2a
Blansko 678 01

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

Otevírací doba: 
Po-Pá 7:30-17:00, So 8:00-11:00

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

o

a

pi

k

oolyuretano

NOVE
míchání
autolaku

ˇ

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!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

ČERSTVÉ JAHODY OD PĚSTITELEČERSTVÉ JAHODY OD PĚSTITELE
Objednávky a informace: 
516 418 232, 608 710 640, 775 270 159

www.plchovi.cz
Těšíme se na vaši návštěvu! 
Plchovi - Dolní Lhota

Ještě do 27. května je možné v Muzeu Blanenska zhlédnout výstavu, která se věnuje životu včel a je 
určená především dětem. Ty si mohou zahrát zábavné tematické hry a domů si odnést vykrojenou 
ozdobu z plátu včelího vosku. 

 Výstavní panely, na 
nichž návštěvníci získají 
informace o včele me-
donosné, muzeum za-
půjčilo z muzea v Šum-
perku. Děti i dospělí si 
mohou také prohlédnout 
historické úly, medome-
ty a potřeby pro včelaře. 
„Formou interaktivních 
her se především děti 
dozvídají o vývoji a živo-
tě včel. V době, kdy se 
probouzí jaro, se výsta-
va hodí k návštěvě jak 
pro školy, tak pro rodiny 
s dětmi,“ zve ředitelka 
muzea Pavlína Komín-
ková. 
 Dlouholetý včelař a 
předseda Ústřední kon-
trolní komise Českého 
svazu včelařů Josef Hanuška na vernisáži pohovořil 
o životě ve včelstvech a o fungování včelích spole-
čenství. Upozornil na to, že lidé by se v mnohém 
mohli od včel učit. Včely tu byly mnohem dříve než 
člověk. Bez nich by příroda nefungovala. „Říká se, 
že až na světě umře poslední včela, zbývají lidstvu 
poslední čtyři roky života,“ vyslovil Hanuška myšlen-
ku, která je často vkládána do úst Alberta Einsteina. 
 Na Blanensku v současné době působí asi 1100 
včelařů se zhruba deseti tisíci včelstvy. Kromě medu 

se využívají i další včelí produkty, jako například 
vosk, pyl, včelí jed, propolis či mateří kašička. 
 „Výstava je svým zpracováním určena přede-
vším dětem, které si prostřednictvím zábavných 
her vyzkoušejí různé včelí profese. V rámci včelích 
společenstev mají včely určené role od začátku až 
do konce včelího života a vědí přesně, co mají dělat,“ 
představila zpracování výstavy Tereza Chalupová, 
která výstavu připravila v blanenském muzeu. 

-mha-
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Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

- 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

Proč se v Blansku nedaří 
dopravním stavbám

 V nedávné době jsme se mohli na stránkách města v Blanska a v některých periodicích dočíst o 
zrušeném stavebním povolení na okružní křižovatku Mlýnská x Poříčí. 
 Možná by se dalo říci, že se Blansku při přípravě 
dopravních staveb lepí smůla na paty, ale není tomu 
tak. Je to bohužel dáno špatnou koncepcí a také prací 
úředníků na MěÚ v Blansku.
 Nejlépe je to vidět právě na posledně medializo-
vaném problému zmíněné křižovatky. První plány 
rondelu vznikly již v roce 2007, nicméně v roce 
2014 zrušil přípravu podkladů pro stavbu křižovatky 
Krajský úřad JMK, protože ve vydaném „Územním 
rozhodnutí“ byly závažné chyby. 
 Bohužel úředníci v Blansku se z chyb příliš nepou-
čili a při zpracování podkladů pro „Stavební povolení“ 
v loňském roce se opět dopustili několika závažných 
procesních chyb. Na ně poukázali při svém odvolání 
proti „Stavebnímu povolení“ odpůrci stavby křižovatky 
(především „Společenství vlastníků pro dům Vodní 
10 a 12“). A tak následovalo to, co se stát muselo 
– Krajský úřad JMK na základě jejich odvolání byl 
donucen „Stavební povolení“ zrušit. Nic jiného mu 
totiž nezbylo. V tisku je však hlavní vina přičítána 
především odpůrcům stavby a Krajskému úřadu JMK.

 Dobře nevyznívá ani stanovisko „Odboru dopravní 
policie“, které se vyjádřilo ke zpracovanému projektu 
okružní křižovatky velmi kriticky. Dle jejího stanoviska 
nepřistoupil zpracovatel ke svému projektu příliš 
korektně.
 A co dál? Že je přestavba křižovatky nutná, je 
zřejmé každému motoristovi, který je nucen projíždět 
Blanskem, hlavně v ranních a odpoledních špičkách. 
Navíc se hranice mezi ranní a odpolední špičkou 
neustále přibližují. Díky nekvalitní práci úředníků se 
přestavba křižovatky pouze zdrží – všechny ostatní 
posudky, týkající se hlukové studie, rozptylové studie 
či vibrací, vyšly kladně a nestojí úpravě křižovatky 
v cestě. Je otázkou, zda křižovatka musí být nutně 
okružní, ale to je již na odbornících (projektantech), 
aby navrhli nejvhodnější řešení pro danou lokalitu. 
Pevně věřím, že se řešení dočkáme v co nejbližší 
možné době.

Ing. Jan Nečas (ANO), předseda Výboru pro 
dopravu a územní plánování KÚ JMK

Další číslo Monitoru vychází 1. června 2018Další číslo Monitoru vychází 1. června 2018
Chcete inzerovat?  Tel. 606728334Chcete inzerovat?  Tel. 606728334
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Z pohádky do pohádky

• 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

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

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

GRILOVÁNÍ, ŽIVÁ HUDBA!

sledujte náš Facebook:

Myslivna Blansko

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

A!

 Začalo to v jednom království, kde hrdá a pyšná královna nebyla spokojena se svým zrcadlem. Bylo 
drzé a kritizovalo její krásu, prý Sněhurka je krásnější… A na druhém konci království, v hlubokém 
lese, si prozpěvuje parta trpaslíků svůj oblíbený pracovní hit. Známý pohádkový motiv ožil na scéně 
Dělnického domu, kde se o jeho moderní rekonstrukci postaralo oddělení literárně dramatického oboru 
pod vedením šikovné paní učitelky Olgy Šperkové.

A jak to bylo dál?
 Kulisáci nestačili vyměňovat kulisy, avšak všudy-
přítomný dětský pěvecký sbor ze ZŠ Ostrov u Ma-
cochy za kytarového doprovodu paní učitelky Hany 
Markové prováděl pohádkou bravurně s vlastnoručně 
vyrobenými ilustračními obrazy. Co se dělo v lese a 
pak v chaloupce u trpaslíků? To přeci už každý ví! 
Pohádková klasika s dobrým koncem (spící Sněhurku 
políbil, překrásně ji zpěvem probudil a tak ji zachránil 
šikovný princ) a klavírním doprovodem pana učitele 
Zbyňka Petržely byla příjemným osvěžením v součas-
ném přetechnizovaném a přemodernizovaném světě, 
pohladila všechny diváky a na chvíli mnohé přenesla 
do časů dávno minulých.

Teenageři, na scénu!
 V druhé části programu, který uvedla Soukromá 
základní umělecká škola Blansko v pátek 20. 4. 
2018, obecenstvo pobavili také starší žáci LDO a 
jejich hosté. Z rádoby pohádky Madam a zvíře se 
vyloupl současný příběh s komediální zápletkou, v 
němž všichni protagonisté zúročili svoje schopnosti a 
dovednosti. Ukázali, co je baví a přesvědčili publikum 

o tom, že všechny teenagery nelze házet do jednoho 
pytle. Ti naši mají rádi legraci a nestydí se o ni po-
dělit s ostatními. Díky vtipné zápletce i rozuzlení se 
nakonec všechno vysvětlilo. Charakterové vlastnosti 
zvířat i lidí však byly vybrány čistě náhodně a příběh 
byl skutečně jenom smyšlený. Nebo že by se někteří 
v zrcadle společnosti přece jenom poznali? Příběh 
hudebně doladil klavírním doprovodem pan učitel Jiří 
Vráblík. 

Konec dobrý, všechno dobré
 Když každý přidá ruku k dílu a propojí se šikovní s 
šikovnými (fl étnový soubor ze třídy Karla Odehnala, 
zpěváčci ze ZUŠ Jedovnice a další), když paní učitel-
ka umí strhnout ke hře i rodiče a sama se aktivně chopí 
jedné z rolí, pak je o legraci postaráno. Vždyť není nic 
lepšího, než dokázat vyloudit úsměv na tváři diváků 
nebo je dokonce i rozesmát. Potlesk diváků byl všem 
odměnou, ale pozor – pohádkám na SZUŠ Blansko 
ještě letos není konec. Máme je rádi stejně jako plný 
sál spokojených diváků, nezbývá než číst mezi řádky 
a ještě jednou s námi hupsnout do pohádky… 

Irena Čepová 
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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.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pénské, 
dětské. Antonina Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.
* Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou, 
opravy nevadí.  Tel.: 735047955.
* Macocha, stavební bytové družstvo Blan-
sko, Pražská 66, přijme na hlavní pracovní 
poměr účetní, nástup ihned. Tel. 516417211.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Škoda Fabia COMBI 1.2 červená, 1.majitel, garážované, 
do provozu 2004, servisni kniha do r.18,  najeto 158 tis.km, 
nová stk, dvě sady kol vč. alu, výbava JOY, Euro 4, za 77 
tis. Kč. Tel.735261422.
* Zachovalou kuch. linku d. 220 cm. Tel. 733643417.
* Na felicii 4 letní pneu 165/70 r13 5 mm vč. disku, elektro 5 
dveře dobrý stav a baterii 1 rok 44 Ah levně. Tel. 724792647.
* Zavařovací sklenice, cena dohodou. Tel. 728539471.
* Stavební pozemky na Těchově. Všechny IS a přístupová 
komunikace před pozemky. Tel. 736529239.
* El. sporák zachovalý (1100), benz. sekačku, menší oprava 
(1200), mikrovlnka (300). Tel. 733643417.
* Eut. pračku, mrazničku, kufřík. šicí stroj Lučnik, psací stroj 
Zeta. Tel. 774291147.
* Pneu s disky na Fabii  letní 185/60 R 14 -  2ks vzorek 5,5 
mm  a jen pneu letní 165/70 R14  - 4ks  vzorek 5,5mm. 
Tel. 608889821.
* 4ks kompletních kol ráfek 6Jx14 H2 pneu 185/60R 14 82H 
letní MP16 dezén cca 3,5mm.Cena 600kč/ks t.j. 2400/4ks 
Tel. 605053053.

      PRODEJ    

* Hledám plnoštíhlou ženu pro společný život ve dvou. 56, 
166. Tel. 604393245.
* Koupím zahradu/pozemek v Blansku a okolí. Tel. 
723486026.
* Nabízím pravidelnou práci na DPP ve skladu v Rájci-Jestře-
bí. Převážně chystání zásilek pro e-shop s potravinami. 
Po, st a pá v čase 12:30-15:30h. Znalost práce na PC je 
výhodou. 100 Kč/hod. Vhodné i pro aktivního důchodce 
(ženy, muže). Ihned. Tel. 775221146.
* Hledáte ubytování? Tel. 722098119.
* Koupím garáž na Písečné. Tel. 731670781.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
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, Sloup-
sko-šošůvská jeskyně Eliška, Cena 380 Kč
14. 6. 2018, 18:00 – Hradišťan s Jiřím Pavlicou, 
Jeskyně Výpustek, Cena 620/520 Kč. 
15. 6. 2018, 18:00  – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou, Jeskyně Výpustek, Cena 620/ 520 Kč 
16. 6. 2018, 18:00 – MÁME RÁDI JAZZ A EVER-
GREENY, Jan Smigmátor s Dashou , Kateřinská 
jeskyně, Cena 520 Kč
17. 6. 2018, 20:00 – KONCERT PRO DESET 
STRUN – Jaroslav Svěcený (housle) a Miloslav 
Klaus (kytara), Punkevní jezírko na dně propasti 
Macocha, Cena 480 Kč
Morava PARK FEST 2018 - 23. 6. 2018 od 12:00 
h, zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v 
předprodeji do 18. 6. 2017: 499 Kč/dospělý, 200 
Kč/děti 6-15 let. Děti do 5 let a ZTP/P mají vstup 
zdarma.
Na stojáka Open Air – 29. 7. 2018 od 19:00 h, 
Letní kino, Lysice. Cena 200 Kč
Divadlo Tchýně na zabití – 24. 9. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 270/250 Kč.
Vánoční koncert Čechomor – 11. 12. 2018 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 550 Kč 
(sál)/450 Kč (balkon).

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

Aktuální pozvánka
Děti všech věkových kategorií jsou srdečně zvány 
2. června 2018 na Dětský den do zámeckého par-
ku. Od 13:00 hodin bude probíhat rozmanitý pro-
gram – vystoupení žáků blanenských základních 
uměleckých škol, mobilní planetárium, divadlo 
pro děti, kouzelnická představení a v neposlední 
řadě youtuberské show. Vstup na akci je zdarma. 
Muzeum Blanenska bude mít pro děti po celý den 
zdarma přístupnou interaktivní archeologickou 
hernu s virtuální převlékárnou. 

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

OBL: V květnu nabírá tempo 
na obrátkách

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 
Jena. Těšíme se na Vás.
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Renault KADJAR
Vydejte se vlastní cestou

V KINECH OD 24. KVETNA<

Nabídka platí pro KADJAR Life Energy TCe 130 se zpětným odkupním bonusem 30 000 Kč. Bonus zpětný odkup platí při výkupu vašeho stávajícího vozidla. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními 

záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Renault KADJAR: spotřeba 3,8–6,2 (l/100 km), emise CO
2
 99–139 (g/km). Uvedené spotřeby 

paliva a emise CO
2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Vyhrajte Renault Kadjar
na měsíc zdarma
a další Solo: Star Wars Story ceny

Více na soutez.renault.cz
Soutěž trvá od 7. 5. do 11. 6. 2018

Již od

449 900 Kč
při výkupu vašeho vozu

5 let záruka Renault

Renault doporučuje

Komenského 9, 680 01 Boskovice, 

tel. 516 454 453, www.autecobs.cz

 Závody OBL se nám v dubnu pěkně rozjely a v květnu se tempo ještě zvyšuje. Jako tradičně jsou 
již 1. května na programu Boskovické běhy. Týden po nich se koná Běh Černou Horou a přesně v půli 
května už startuje první Hraběnka Cup na trase Horní Lhota–Petrovice. 19. května můžete vyrazit na 
Spešovský běh okolo Jedle, následně v týdnu opět na Hraběnku Cup ze Skalního mlýna na Macochu 
a 27. května na Šamalíkovu míli v Ostrově u Macochy. Poslední květnovou akcí je pak 29. května opět 
Hraběnka Cup, tentokrát na trase Ráječko–Petrovice.
 Boskovické běhy se vždy pyšní skvělou atmo-
sférou a nádherným jarním počasím. Zdá se, že i 
letos tomu bude podobně. V době vydání tohoto 
článku, budeme mít tento závod již za sebou, proto 
se podívejte na letošní výsledky nebo fotografi e na 
webových stránkách, http://boskovice.sportujsnami.
cz/ a zúčastněte se třeba příští rok.
 O týden později se běželo v Černé Hoře. Hlavní 
závod startoval ve 12.45, ale program dětských běhů 
začal již v 9 hodin. Nechyběly tu žádná kategorie a 
na své si přijdou jak nejmladší, tak i starší ročníky. 
Zajímavostí je, že rekord tratě drží Miroslav Zoubek, 
který ho zaběhl v roce 1987, což je již pěkná řádka 
let. Užitečné informace jsou uvedeny na drese www.
bch.webnode.cz.
 O Hraběnce Cupu se není třeba složitě rozepi-
sovat. Jde o vždy skvěle zorganizované závody s 
velkým převýšením. V květnu nás čekají tři závody 
jarní části tohoto podniku. Kdo si rád zaběhá do kop-
ců, užije si jich na trase z Horní Lhoty do Petrovic, ze 
Skalního mlýna na Macochu a z Ráječka do Petrovic 
do sytosti.
 Ve Spešově se okolo Jedle poběží již od 10.00, 
takže si nezapomeňte přivstat, abyste nezmeškali 

tento hezký závod, který vede po zpevněném i 
nezpevněném povrchu okolím Spešova. Je to akce 
poměrně mladá. Na programu je teprve pátý ročník, 
a proto by bylo dobré ji podpořit co nejvyšší účastí, 
aby se postupně stala tradičním podnikem seriálu 
závodů OBL. Minulý rok tu traťové rekordy stanovili 
rychlík Jiří Čípa z Bystrého a Lenka Jančaříková z 
AAC Brno.
 Na konci května zavítejte do Ostrova u Macochy a 
zaběhněte si Šamalíkovu míli. Zázemí této příjemné 
akce najdete na místním fotbalovém hřišti. Hlavní 
závod startuje v 15.30, dětské běhy o něco dříve. 
Hned po startu vás čeká táhlý strmý kopec. Násle-
duje řada kratších klesání a stoupání ve směru na 
Lipovec. A pak už jen víceméně seběh z kopce opět 
do Ostrova.
 Body do Žákovské ligy Tajovský reality bude mož-
né v květnu získat v Boskovicích, v Černé Hoře a v 
Ostrově u Macochy. Nezapomeňte na tyto závody 
vzít své děti, kterým k bodům do této soutěže stačí 
pouhá účast v závodu.
 Hodně příjemných zážitků na trase v závody 
nabitém květnu!

Roman Kuběna

ZŠ TGM postoupila 
v NBA junior

 Basketbalový tým Základní školy TGM Blansko 
žáků z 1. až 4. třídy zvítězil v předkole 3. ročníku tur-
naje NBA junior v Tišnově a tím si zajistil postup mezi 
třicet celků v rámci celé České republiky. Na podzim 
tedy děti ze ZŠ TGM čekají minimálně další dva tur-
naje. Těm bude předcházet tzv. draft v Praze, kde si 
kapitán školního družstva vylosuje dresy jednoho z 
týmů slavné NBA. Ten pak budou žáci reprezentovat 
v další části NBA junior. Jde o jedinečný celosvětový 
projekt s mezinárodním přesahem, kopírující herní 
systém NBA. Česká republika se předloni zapojila 
jako 11. evropská země v pořadí.

Výsledky:
ZŠ TGM Blansko : ZŠ Smíškova Tišnov 40 : 6
ZŠ TGM Blansko : ZŠ Čejkovická Brno 24 : 18
ZŠ TGM Blansko : ZŠ nám. 28. října Brno 26 : 12
Bodovali:
Kříž David 26, Fořtík František 20, Zezula Lukáš 
18, Žampach Radovan 10, Šebelová Sára, Ellinger 
Denis, Fojtík Roman a Prášil Štěpán po 4 a Sedlá-
ková Barbora 2b.
Další hráči: Foitová Tereza, Fojtík Roman, Hejčová 
Michaela, Kříž Samuel, Kubíková Kristýna, Šamo-
nilová Lucie, Švancarová Sára, Zachovalová Lucie. 

-kaj-
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PRO KLIENTY BEZ I SE ZDRAVOTNÍMI KOMPLIKACEMI

Otevírací doba:

Kučera reprezentoval s juniorským 
výběrem Českou republiku

 První květnový víkend absolvovali blanenští plavci hned několik zajímavých akcí. Tou největší bylo 
mezinárodní čtyřutkání juniorské reprezentace. Místem pravidelného plaveckého střetnutí nejlepších 
juniorů ze čtyř zemí (Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česko) se letos stala Česká republika, konkrétně 
padesátimetrový bazén v Plzni Na Slovanech. 

 Do českého reprezentačního výběru čtyřiadvaceti 
juniorů a juniorek byla nominována také současná 
blanenská jednička Milan Kučera, a to díky jeho 
vynikajícím výsledkům v motýlkových disciplínách. 
Přestože na všech třech tratích (50m, 100m a 200m) 
zaplaval osobní rekordy, na maďarské a polské 
plavce to nestačilo. Nejlépe se umístil na padesátce, 
kde dohmátl na sedmém místě. Stovka a dvoustovka 
mu vynesla devátou příčku. Celkově obsadil český 
juniorský výběr třetí, tedy medailový post. Stříbrné 
bylo Polsko a vítězství si odnesli maďarští plavci. 
Brambora patřila Slovensku. Pro blanenské plavání 
je to další výrazný úspěch na mezinárodním poli. 
Od existence této vrcholné soutěže je Milan Kučera 
prvním plavcem, za jehož sportovní přípravou stojí 
blanenský oddíl. V nedávné minulosti se mezinárod-
ního čtyřutkání účastnil v prsových disciplínách také 
blanenský odchovanec Dominik Špaček, ten však v 
té době již reprezentoval Kometu Brno.
 Plavecký stadion za Lužánkami přivítal na pět set 
plavců z Maďarska, Polska, Ruska, Slovenska a 
Česka z řad mladšího a staršího žactva na další velké 
plavecké akci. Tou byl čtyřiačtyřicátý ročník Májového 
Brna. Tyto prestižní mezinárodní závody jsou jedním 
z prvních odrazových můstků pro budoucí plavecké 
hvězdy, nejen českého plavání, ale i evropského 

a světového. Právě na předcházejících ročnících 
Májového Brna bojovali o své první medaile veli-
káni českého a světového plavání. Za zmínku stojí 
jedno jméno, a tím je několikanásobná olympijská 
vítězka a dnešní plavecká hvězda Katinka Hosszú z 
Maďarska, která se brněnských závodů jako žákyně 
zúčastnila několikrát. V tak silné konkurenci plavci 
z blanenského třináctičlenného družstva na medaile 
nedosáhli. Zaplavali však řadu osobních rekordů, a 
především nasáli atmosféru velkých závodů, které 
by je mohly motivovat k další plavecké přípravě. Nej-
lepším výsledkem Blanenských bylo dvanácté místo 
mladšího žáka Jana Reky na padesátce motýlek a 
dvoustovce kraul.
 A do třetice se plavci ze třiadvaceti klubů kategorie 
dorostu a dospělých pokoušeli v dlouhém bazénu v 
Brně za Lužánkami zaplavat kvalitní časy potřebné 
ke kvalifi kaci na nejvyšší českou soutěž, kterou je 
Letní mistrovství ČR open v Praze. Medailové posty 
z Krajského přeboru dorostu a dospělých vybojovali 
z blanenské desetičlenné výpravy Jan Vencel (třikrát 
první místo), Veronika Zamazalová (dvakrát první, 
jedno třetí místo), Michal Vencel (jedno první a druhé 
místo) a Kateřina Demová (třetí místo).

Věra Vencelová


