
Prodej dvoupodlažní chaty Olomučany,
zahrada 537 m2, kuchyňka, soc. zařízení,
studna, příjezd autem…NC – 570 tis. Kč

www.mikark.cz
NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Nepotřebujete byt – teď výhodně prodejte.
V Blansku se nyní začíná stavět 500 nových 
bytů, a proto se ceny starších bytů sníží.

- Nájem bytu 2+1 Blansko–Mahenova, 3.p., vybavený, od 8/19...NC – 10.000 Kč/měs.
- Výměna bytu 3+1 Blansko bytovky za byt 2+1 do 2.NP u parku pod ZŠ Erbenova
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, + RD 3+1 s garáží...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, inž. sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2
- Prodej ½ podílu pozemku BK u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. p...NC – od 2.500 Kč/měs. 

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

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

Kultury v našem 
regionu bude dost

32 organizací, které ukážou dětem i rodičům, jak 
se dá trávit volný čas. Součástí BAMBIFESTu je 
páteční festival be.fest, na kterém zahraje mimo 
jiné několik místních kapel. Také sobota bude 
patřit mimo prezentaci různých organizací hraní 
a zpívání. Program je velmi pestrý, a jelikož je 
vstupné zdarma, měli byste se jít do parku aspoň 
na chvíli podívat. Pokud máte děti, je to skutečně 
ideální příležitost kulturního vyžití. Více na www.
bambifest.com
 Rodiče s dětmi mohou přijít na další Dětský den 
pod taktovkou KSMB, který se odehraje 1. června 
v zámeckém parku. Odpoledne plné bohatého 
programu a atrakcí pro děti vyvrcholí ve 20 hodin 
koncertem zpěváka Sebastiana. Více na stránkách 
pořadatele: www.ksmb.cz
 Za pár týdnů Blansko zažije další Morava Park 
Fest. I letos se můžeme těšit na šest známých 
kapel, skvělé jídlo a pití a festivalovou atmosféru. 
Čtvrtý ročník bude hostit MIG 21, Lenny, Skyline, 
Annu K., O5 a Radeček a Wohnout. Největší akci 
v Blansku pořádá i letos agentura MM music a 
odehraje se 22.6.2019 v zámeckém parku. Více 
info na www.moravaparkfest.cz
 Příznivci místních kapel by si neměli nechat ujít 
druhý ročník Letního Dukla festivalu, který i letos 
nabídne každou druhou neděli o prázdninách kon-
cert v parku na místě bývalého hotelu Dukla. Letos 
zahrají kapely Šnek & spol., Rockfór, Infernet, HD 
acoustic a Aleš Petržela s kapelou. Seriál začíná 
poslední červnovou neděli koncertem kapely Šnek, 
vstupné je zdarma. Více informací na Facebooku 
– Letní Dukla festival.
 Každou středu o prázdninách můžete zajít v 
Blansku na folk. Festival Muzika pro Karolínku 
začíná 26.6. a zahrnuje dohromady deset koncertů. 
Program a více informací najdete na stránkách a 
na Facebooku pořadatele, kterým je blanenská 
ULITA – www.ulitablansko.cz
 Akcí je samozřejmě daleko víc a tohle jsou jen 
některé. Každopádně bude v Blansku i v nadchá-
zejících týdnech a měsících kultury dost, stačí jen 
hledat informace. A ti, kteří si v Blansku nevyberou, 
můžou zamířit třeba do sousedního města, kde 
je kultury habaděj. Já jen doufám, že všechny si 
najdou své fanoušky, a že budou hojně navštívené.

Martin Müller

 Musím se přiznat, že jako jeden z mála jsem 
nepřišel na Sebastiana, který byl avizovaným vy-
vrcholením a zlatým hřebem programu, nýbrž na 
kapelu Rockfór. Tuhle partičku mladých muzikantů 
sleduju už od jejich začátků a je pro mne srdeční 
záležitostí. Ale i tak se mi líbil celý koncept – pro-
gram v letním kině začínal už ve dvě odpoledne, 
na pódiu se střídaly studentské amatérské kapely 
hrající vlastní tvorbu, moderoval Petr Švancara a 
pro kapely byl na velkém pódiu připraven špičkový 
zvuk i světla. Ve Skleníku probíhaly přednášky a 
před ním na malém pódiu další vystoupení – jazz, 
folk, ukázka bojových umění a další… V areálu 
bylo několik stánků s pitím, jídlem, prostě tu bylo 
všechno, co má být. 
 Organizace byla skvělá, to se musí nechat. Akci 
pořádalo boskovické gymnázium. Finanční podporu 
zajistilo z největší části město Boskovice, sponzoři 
a zúčastněné středí školy, které přispěly částkou ve 
výši 10 Kč za každého žáka, který školu navštěvuje.
 Jediné, co na Boskovickém majálesu chybělo, 
byli diváci. K večeru se sice letňák začal zaplňovat 
a na hlavní hvězdu večera Sebastiana už tu bylo 
asi 700 lidí, ale jinak byla účast hodně slabá, a to i 
přesto, že pro studenty bylo vstupné v předprodeji 
za stovku, pro ostatní 150 Kč. Majáles by měl být 
oslavou studentů, a proto jsem byl docela dost 
zklamaný z nízké účasti. Chápu, že to byl první 
ročník. Chápu, že studenti nemůžou dostat účast 
na podobné akci rozkazem. Ale i tak – bylo mi 
docela líto skupin, které mimochodem nehrály 
vůbec špatně, kterak produkují svoji hudbu v té-
měř prázdném kině. Když už akci z nejrůznějších 
důvodů nenavštívila veřejnost, mohli ji svojí účastí 
podpořit alespoň sami studenti. Jinými slovy: Bo-
skovice se sice pyšní celou škálou nejrůznějších 
festivalů a kulturních akcí, ale občas se stane, že 
lidé z bůhvíjakého důvodu nepřijdou. Paradoxně 
mi přišlo, že je tu více lidí z Blanska :-)
 A teď k našemu městu. Přestože někteří budou 
tvrdit opak, i letos to vypadá na zdařilé kulturní 
léto, a to zejména díky soukromým pořadatelům, 
kteří připravili spoustu skvělé zábavy pro všechny 
občany Blanska.
 V zámeckém parku se už tento víkend odehraje 
další ročník BAMBIFESTu. Dětský a rodinný festival 
začne v pátek hned v 9 hodin ráno a skončí v sobotu 
v 15 hodin odpoledne. Na akci se bude prezentovat 

V pátek 10.5. jsem měl chuť vyrazit někam za kulturou. V Blansku tradičně nic, a tak 
jsem obvolal pár kamarádů a vyrazili jsme do sousedních Boskovic, kde se konal první 
ročník hudebního festivalu Boskovický majáles. Plakát sliboval nízké vstupné, spoustu 
kapel a další program… Těšil jsem se! 

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

nádherný výhled, část. 
rekonstrukce, 

ihned k nastěhování.
Cena: u makléře.

SLEVA, cena: 450,– Kč/m2, 
krásné slunné místo 

na okraji obce, v blízkosti 
Křetínské přehrady.

CP 2180 m 2

STP KŘETÍN

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

Jsme tu pro vás Máte starosti 
s vyklizením 
nemovitostí, 
stěhováním, 
úklidem . . . 
to vše jsme 
pro Vás 
schopni zajistit. 
Kontaktujte nás.

Spokojení klienti 
nám píši:
https://www.
realityhynstova.
cz/reference

C

BYT 2+1 BLANSKO, 
OKRUŽNÍ
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Víte? Nevíte?

Blanenští uctili památku

Fotoreportáž: Pálení čarodějnic na Palavě

Blanenští se zapojili do demonstrace 
za demisi Marie Benešové

 Zhruba tři stovky lidí se vypravily v pondělí 13. května v podvečer k budově Okresního soudu v 
Blansku. Tam se mohli svou přítomností, transparenty i podpisem petice připojit k požadavku na 
odstoupení Marie Benešové z funkce ministryně spravedlnosti, kterou byla jmenována 30. dubna.

 Bezpečnost zajišťovali policisté po celou dobu 
akce. Šlo zejména o regulaci provozu při přecházení 
silnic. Sraz účastníků byl u Okresního soudu, kde 
organizátoři informovali občany o důvodu setkání, 
a poté se průvod s transparenty za pokřiků „Nejsme 
slepí!“ a „Demise!“ vydal přes náměstí Republiky, 
Wanklovo náměstí a Rožmitálovu ulici na náměstí 
Svobody. Tam účastníci zazpívali českou státní 
hymnu a rozešli se do svých domovů.
 Demonstrace se ve stejnou dobu konala na 
dalších sto třiceti místech v republice, včetně 
pražského Staroměstského náměstí. Protesty se 
uskutečnily již třetí týden po sobě, Blansko se 

do nich zapojilo poprvé. Podpořilo je i vedení 
města. 
 „Policie navrhla obžalovat premiéra. Ten den na to 
vyměnil ministra spravedlnosti a dosadil tam loajální 
fi guru Benešovou, která se ho už dávno ohledně 
Čapího hnízda zastávala a uvažovala o zrušení stát-
ního zastupitelství, které kauzu dozoruje. Nechceme, 
aby se Babiš vyhnul soudu. Nechceme, aby mocní 
ovlivňovali justici. Chceme právní řád a spravedlnost,“ 
shrnul v kostce jeden z organizátorů Jiří Klimeš. 
 Další demonstrace se chystá na 21. května v Praze 
na Václavském náměstí.

- mha-

 Den vítězství si Blanenští připomněli ve státní svátek ve středu 8. května pietním aktem, který se 
uskutečnil v deset hodin dopoledne u sochy rudoarmějce. Od konce druhé světové války a osvobo-
zení naší vlasti uplynulo sedmdesát čtyři let. 

 Starosta Jiří Crha v proslovu vzpomněl na ty, kteří se Dne vítězství nedožili. Blanenští radní a zastupitelé 
se poklonili jejich památce, vojáci a skauti položili k památníku věnce. Zazněla také česká státní hymna v 
podání městské dechové kapely. 

-mha-

 V předvečer státního svátku, v úterý 30. dubna rekreační oblast Palava ožila hemžením malých čarodějnic a čarodějů. Tuto tradiční akci si nenechaly 
ujít stovky rodin. Začala už ve tři hodiny odpoledne a pokračovala do jedné v noci. Děti zabavilo vystoupení princezny Áni a čarodějnická olympiáda. V 
registračním stanu obdržely kartičku a po splnění všech úkolů získaly letecký průkaz pro čarodějnice. Na stanovištích také dostaly sladké odměny. O 
hudební program se postaraly kapely K-band, Infernet a Akcent. Nechybělo několik stánků s občerstvením, ani kolotoč. Po slavnostním zapálení vatry 
si lidé mohli na menším ohni opéci párky.                                                                       -mha- 

Nový projekt organizace 
Práh jižní Morava

 Organizace Práh jižní Morava, z.ú., Terénní tým 
Blanensko má od 1. dubna 2019 nový projekt „Zvlád-
neme to“. Vznikl díky podpoře MAS Moravský kras.
 Duševní potíže často propukají v mladém věku, 
například příznaky závažných duševních nemocí 
jako je schizofrenie nebo deprese se mohou objevit 
už kolem 15-16 let. Z provedených výzkumných 
studií se ukazuje, že pokud podpora přijde včas, tak 
je možné příznivě ovlivnit další průběh duševního 
onemocnění.
 Projekt „Zvládneme to“ je zaměřený na mladé 
lidi ve věku 15-25 let s psychickými problémy, kteří 
bydlí na území MAS Moravský kras. V rámci projektu 
podpoříme mladé lidi při zvládání psychických potíží, 
aby se udrželi ve vzdělávacím procesu, případně jim 
pomůžeme při přechodu do zaměstnání. Součástí 
práce našeho týmu je také podpora jejich blízkých 
(rodiče, sourozence) prostřednictvím podpůrných 
a vzdělávacích aktivit. Jako užitečné se nám jeví 
rozvíjet spolupracující síť profesionálů (pedagogů, 
psychologů, pediatrů, praktických lékařů), kteří by 
se spolu s námi zaměřili na vyhledání potřebných 
mladých lidí a nabídnutí jim komplexní podpory. 
Budeme také organizovat workshopy na středních a 
základních školách a pomáhat mladým lidem udržet 
se ve školním kolektivu. Součástí našeho týmu je 
také psycholog a peer konzultant – člověk s vlastní 
zkušeností duševní nemoci. Projekt bude končit 
31.3.2022. 
 Tým včasné intervence Blansko je možné telefo-
nicky kontaktovat (+420 777 465 192) každý všední 
den od 8 do 16 hodin, osobně pak každé pondělí 
mezi 8. a 10. hodinou na níže adrese Svitavská 
2383/1b, Blansko.

Práh jižní Morava

Zájezdy ZO ČZS Blansko
Zájezd Jižní Morava
SOBOTA  8. ČERVNA 2019 ~ cena 430,- Kč
Zámek Slavkov a jeho historické sály, Papouščí zoo 
Bošovice, rodinná levandulová farma ve Starovič-
kách, bylinkový ráj Sonnentor – výroba čajů.

Zájezd Beskydy
SOBOTA  22. ČERVNA 2019 ~ cena 510,- Kč
Srub Petra Bezruče v Ostravici, pomník Maryčky 
Magdonové ve Starých Hamrech, krásný dřevěný 
kostel v Bílé u Starých Hamrů, povrchový vývěr ropy 
v obci Korňa (Kysuce)

Zájezd Vysočina
SOBOTA  10. SRPNA 2019 ~ cena 480,- Kč
Poutní místo Křemešník – rozhledna Pípalka, Žírov-
nice – muzeum: expozice šicích strojů a perleťářství, 
Žírovnice – zámek: největší výstava mečíků v ČR, 
mezinárodní výstava.

Zájezd Slovensko
SOBOTA  31. SRPNA 2019 ~ cena 530,- Kč
Zámek Holíč – bylinková zahrádka, léčivé rostliny, 
hrad Červený Kameň, jeskyně Driny - jediná kráp-
níková jeskyně zpřístupněná v Malých Karpatech.

Přihlášky přijímá p. Vítková na tel.: 724789288. nebo 
zahradkari.blansko@seznam.cz

Více informací na https://www.zahradkari.cz/zo/
blansko/ nebo na našem facebooku.

-z-

Freddieho sloupek
Jágrmánie

 Asi by bylo složité najít v České republice někoho, 
kdo by alespoň něco nezaslechl o Jaromíru Jágrovi. 
Druhý nejproduktivnější hráč NHL, člen prestižního 
Triple-Gold klubu (kombinace vítězství na MS, OH a 
zisk Stanleyova poháru) a co nevidět jistý člen HHOF 
(hokejové Síně slávy) v Torontu. Tak by se dalo po-
kračovat dál. Mnoho fanoušků se díky němu stalo 
fanoušky Pittsburgh Penguins a posléze ostatních 
týmů, ve kterých hrál. Z původního označení „rakovina 
kabiny“ vyrostl a dospěl do pozice lídra a vzoru pro 
spoluhráče i protihráče.
 Vždycky byl výjimečným hráčem a proto se kolem 
něj vytvořil téměř „kult osobnosti“ a neustále probíhající 
„Jágrmánie“. Můžete jej mít rádi nebo neradi, jisté však 
je, že nikomu, kdo sport alespoň částečně sleduje, 
není JJ68 lhostejný.
 V posledních týdnech se řešila jiná „Jágrmánie“, 
protože se Jaromír, spolu s Pavlem Nedvědem, pro 
změnu fotbalovou legendou, posadil do vládního 
speciálu, aby se vydal do země, která není hokejová 
vůbec – do Číny. Mnoha lidem tím hnul žlučí, protože 
se nechal vyfotografovat s některými ze „šíbrů“ z 
Hradu a taky proto, že Čína není zrovna vyhlášená 
svým kladným vztahem k lidským právům, čistotě 
ovzduší, respektováním duševního vlastnictví nebo k 
náboženské svobodě a svobodě slova.
 Dobrá, taky se mi nelíbila fotka s kancléřem My-
nářem a vysvětlení, že chce Jaromír vyhovět všem 
mi přišlo jako trochu povrchní, ale budiž, Jaromír je 
přece dospělý a svéprávný člověk. A nepatří lidu této 
země, byť si jej někteří „přivlastňují“, nýbrž sám sobě, 
případně své rodině.
 Musíme si uvědomit, proč tu cestu podstoupil. Nejel 
tam jako politický reprezentant, ale jako vyslanec spor-
tu, kterému věnoval celý svůj dosavadní život a stejně 
jako Pavel Nedvěd pro kopanou je Jaromír hokejovou 
celebritou, a to nejen u nás, ale na celém světě. V 
Číně existuje jeden tým, který působí v Kontinentální 
hokejové lize, tedy soutěži, kde Jaromír rovněž půso-
bil. KHL chce na velmi rozsáhlý a lukrativní trh v Číně 
expandovat a stejně tak by to ráda udělala i nejlepší 
liga na světě – NHL. Tedy ne, že by v Číně měl být klub 
NHL, ale liga by ráda vytěžila nějaké $$$ z prodeje 
televizních práv, suvenýrů a konání předsezónních 
kempů nebo exhibičních i soutěžních utkání. Stejně 
tak, jako tomu je u fotbalových obrů z Premier League 
nebo jiných prestižních soutěží Evropy.
 V Číně se navíc mají konat ZOH a hokej je jedním 
ze stěžejních sportů v rámci tohoto sportovního svátku.
 Já Čínu v lásce nemám, nelíbí se mi ani, že pořa-
datelství tomuto totalitnímu státu MOV „přikleplo“. Ale 
nic s tím nenadělám.
 A daleko víc, než Jaromírova a Pavlova účast na 
„zájezdu“ do Číny mi vadí, že někteří lidé si navykli 
rozhodovat o tom, kam má svobodný člověk jet a co 
tam dělat. Připadá mi to trochu nelogické a pokrytecké.
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

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

Velký výběr dětských 
sandálků KTR a KEEN

Dále v nabídce: žabky, plátěnky, crocsy a 
elegantní letní střevíčky.
Dál bíd ž bk látě k
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Na kávě s Agátou Konečnou
Talentovaná a ambiciózní studentka blanenského gymnázia před třemi lety objevila kouzlo hry 
na elektrickou kytaru. Dobré výsledky má ale i jako bubenice. Patnáctiletou Agátu Konečnou z 
Krasové jsme mohli vidět loni v Blansku na ZUŠ Open nebo v Boskovicích na festivalu Ticho 
nechcem, kde vystoupila jako předskokanka kapele Arakain. 

Sponzor rubriky:

 Jaká byla tvoje cesta k elektrické kytaře? 
 K metalové muzice jsem se dostala v roce 2015, 
kdy jsem poprvé zaslechla písničku The memory 
remains od kapely Metallica. Úplně mě to uchvátilo. 
Asi dva roky jsem poslouchala jenom Metallicu, jinak 
nic jiného. 

 Hraješ i na bicí...
 Bicí mě fascinovaly od školky. V druhé třídě jsem 
začala chodit do Základní umělecké školy v Blansku k 
Jiřímu Borešovi. Určitě chci pokračovat, ale nyní jsem 
se víc zaměřila na kytaru, vidím v tom větší perspek-
tivu. Konkrétně se věnuji technické rychlé hře, takže 
spíš poslouchám progresivní metal, třeba Dream 
Theater. Třetím rokem chodím k Miloši Pernicovi. 

 Ten údajně pronesl větu, že ani on nezahraje, 
co zvládneš ty…
 To se takhle dostalo mezi lidi? (smích) Vzniklo to 
tak, že když jsem přišla v září po prázdninách na první 
hodinu, učitel mi řekl, abych zahrála, co jsem se přes 
prázdniny naučila. Byla to písnička od Dream Theater 
Erotomania. Ta je technicky velice náročná, takže z 
toho byl docela nadšený. Techniku jsem měla dobrou, 
ale dělalo mi problém znát akordy a přehmatávat je. 
Takže to jsem musela v hudebce trénovat. 

 Měla jsi úspěch i na soutěži bicích. O co šlo? 
 Loni jsem na soutěži na bicí nástroje získala ve své 
kategorii v krajském kole první místo. Toho si cením, 
bylo to náročné. S učitelem Borešem jsme přípravě 
věnovali hodně času, ale vyplatilo se to. Bicí mě taky 
velmi baví, ale kdybych si měla vybrat, tak spíš kytaru. 

 Zkoušela jsi i jiné hudební nástroje? 
 Ještě jsem hrála osm let na klavír, ale to mě úplně 
nechytlo. V hudebce mě to moc nebavilo, ale teď si 
občas sama zahraju. 

 Kdo je tvým hudebním vzorem? 

 Největší inspirací je teď pro mě Paul Gilbert a John 
Petrucci.

 Kde tě můžeme vidět a slyšet?
 V Boskovicích bude v pátek 28. června třetí ročník 
akce Ticho nechcem, tak tam budu hrát sólově před 
kapelou Nazareth. Vystupovala jsem tam už loni před 
Arakainem. 

 A na zpěv si troufáš? 
 Zpívání vůbec. 

 Kde se dál snažíš prosadit?
 Snažím se hlavně navazovat kontakty. V hudební 
branži je to v dnešní době bohužel hodně o kontak-
tech; bez nich nemá člověk šanci se prosadit. Často je 
to štěstí a souhra náhod, když se někde chytí. A když 
se chce holka ve světě prosadit s hrou na bicí nebo 
na kytaru, je to pro ni daleko těžší než pro chlapy. 
 Spolupracuji s fi rmou KHDK Electronics – pomá-
hám jim se stránkami na Instagramu a Facebooku. 
Dostávám za to akreditace na koncerty různých hráčů, 
děláme s nimi rozhovory. Potkávám se se světovými 
kapelami, to je super. Koncerty jsou většinou v Praze. 

 Jak ses k tomu dostala?
 Přidala jsem nějakou svou nahrávku na Facebook a 
všimla si toho fi rma ESP Guitars. Kontaktovali mě, že 
se jim to líbí a ptali se, jestli to můžou sdílet. Zůstala 
jsem s nimi v kontaktu a dostala se k další spolupráci. 

 Svou kapelu ještě nemáš? 
 Už se něco chystá, domlouvaly jsme se s bubenicí 
Marcelou Čachotskou. O prázdninách něco zkusíme. 
Ona na bicí, já na kytaru. 

 Kolik času denně cvičíš? 
 Záleží hlavně podle školy a učení. Určitě každý 
den, aspoň hodinu po večerech. Přes víkendy víc a o 
prázdninách třeba od rána do večera. Většinou dám 

nažhavit lampy na zesilovači, hraji na bicí a potom 
přejdu ke kytaře. 

 Skládáš vlastní hudbu? 
 Ano, to podle mě lidi zajímá mnohem víc, než ně-
jaké cover verze skladeb. Nahrávám si svou muziku, 
poslouchám ji a postupně třeba dopilovávám. 

 Míváš trému před vystoupením? 
 Nemám. Vždycky jsem mívala s klavírem, ale s 
kytarou a bicími ne, to je pro mě přirozené a v pohodě, 
takže nemám. 

 Jaké máš tedy studijní plány? 
 Na konzervatoř nemířím. Teď jsem v kvintě na 
blanenském gymnáziu, pak plánuju určitě medicínu. 

 Máš vysněný obor? 
 Uvažuju o neurochirurgii, ale to je časově velmi 
náročné a člověk tomu musí obětovat všechno, takže 
spíš nějaký všeobecný obor. Ale to je ještě za dlouho. 
Každopádně je potřeba se učit a nic nepodcenit. Chtě-
la bych se prosadit s hudbou ve světě, ale myslím si, 
že je dobré mít zadní vrátka, kdyby to nevyšlo. Něco 
vystudovat, protože se člověk nemůže spolehnout na 
to, že to vyjde. A pokud by tomu obětoval všechno, 
mohlo by to být velké zklamání. 

 Po tom, co jsem vystupovala před Arakainem, 
měla jsem pocit, že si o mně lidi myslí, že jsem 
namistrovaná, že si o sobě strašně myslím, a potom 
na základě toho mě začali odsuzovat. To mi přišlo 
líto, protože si o sobě vůbec nic nemyslím. Ale s 
tím asi člověk nic neudělá a musí se s tím smířit. 
Jsou tady jakési zažité koleje, že se musí muzikant 
prosazovat postupně, a já jsem hrála rovnou před 
Arakainem. Ale zase hodně lidí mě podporuje, což je 
super. 

 A jak se podařilo, že jsi dělala předskokanku 
Arakainu? 
 Hrála jsem na ZUŠ Open skladbu od Metallicy a 
někdo to dal na Facebook. Všiml si toho pořadatel 
festivalu Ticho nechcem. Kontaktoval Miloše Pernicu 
a nabídl mi, jestli si tam nechci zahrát. Byla jsem 
nadšená. Sice už program měli hotový, ale ještě mě 
vsunuli přímo před Arakainy. 

 Letos zahraješ co? 
 Ještě přesně nevím, asi něco, co by souviselo s 
rockovou kapelou Nazareth. Ráda bych zahrála i něco 
svého nebo improvizaci do nějakého podkladu. 

Marie Hasoňová

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

Poříčí 23, Blansko | tel. 516 419 450

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

Naše vozy
můžete mít 
ZDARMA!
V případě dopravní nehody má 
poškozená strana vždy nárok 
na zapůjčení vozu zcela zdarma. 
Vše vyřídíme s pojišťovnou, 
poškozený nic nedoplácí!

Společně posnídali v parku
 Opět po roce se v Blansku, ale i na dalších sto devadesáti místech v Česku konala v sobotu 11. 
května Férová snídaně. Lidé si do zámeckého parku přinesli dobroty k jídlu i pití vyrobené z fairtra-
dových nebo lokálních surovin. Vyjádřili tím podporu místním pěstitelům. 

 Tento happening se v Blansku uskutečnil již pode-
váté. „Lidé svou účastí dávají symbolicky najevo, že 
je zajímá původ potravin. Nechtějí svou spotřebou 
podporovat zneužívání pěstitelů kávy či banánů v 
Latinské Americe nebo kvůli levnému kakau kácení 
deštných pralesů v západní Africe. Vyjadřují svou 
solidaritu s lidmi ve světě a zájem o odpovědnou 
spotřebu,“ uvedl organizátor blanenské akce Stani-
slav Komínek.
 Etická spotřeba má podle něj reálné pozitivní 
dopady. „Koncem loňského roku jsem s kamará-
dem Lukášem navštívil pěstitele kakaa v Pobřeží 
Slonoviny. Kvůli naší touze po levném kakau jsou 
zde pěstitelé nedostatečně za své kakao zaplacení, 
běžně si vydělají necelý 1 USD denně, v zemi dodnes 
pracuje přes milión dětí a je kvůli kakaovníkům a 
dalším plodinám drancován deštný prales. Ale napří-

klad v obci Krezoukoue díky fairtradovému příplatku 
mohli postavit novou budovu školy. Tamější družstvo 
zajišťuje pěstitelům také sazenice, nakupuje pro 
společnou potřebu sklady, nákladní auta, motorky a 
mačety. Přispívá na stavby škol a na léky lidem ve 
vesnicích. Členové družstva také sami rozhodli o 
fi nancování stavby zdravotního střediska a placení 
lékařské péče v pro všechny členy družstva a jejich 
rodiny,“ popsal Komínek. 
 V Blansku na dekách v zámeckém parku posní-
dalo téměř šedesát dětí i dospělých. Mohli si přinést 
různé potraviny a nápoje – fairtradový čaj, káva či 
džus, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem 
nebo fairtradové banány. To vše doplnili lokálními 
produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina 
od místního farmáře či farmářky.

-mha-
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Setkání s kronikouBARVY 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,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Děti uspořádaly jarmark

Hledáme nové kolegy/ně 
na hlavní pracovní poměr 
pro náš provoz v Blansku.

 HLAVNÍ ÚČETNÍ

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis na e-mail prace@cergo.cz
nebo jej zašlete na adresu 

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

- praxe ve vedení účetnictví společnosti

- znalosti souvisejících předpisů a legislativy

- zkušenosti se stavebními obory výhodou

- pokročilou znalost MS Offi  ce

ASISTENT/KA – REFERENT/KA

- SŠ/VŠ vzdělání s odpovídající praxí

- komunikativnost, organizační schopnosti

- pokročilou znalost MS Offi  ce

 Jak město Blansko prožívalo první výročí osvobození? O tom se dočtete v zápiscích z kroniky z 
roku 1946. 

Dvě smuteční tryzny
 V den výročí, kdy Blansko bylo dne 25. dubna 
1945 po 18. hodně nemilosrdně bombardováno, 
uspořádala čsl. církev na hřbitově smuteční tryznu 
za tyto zabité příslušníky: Ladislav Kouřil, Libuše 
Kykalová, Josefa Pudichová, Marie Skoupá, Anna 
Vojancová. Tryzna zahájena byla smutečním prů-
vodem v 17.45 hod. od čsl. kostela na hřbitov, kde 
po zapění skladby „Z osudu rukou“ promluvil čsl.
farář Th. B. Vl. Černý. Po proslovu zazpíval Pěvecký 
sbor „Západ slunce“, načež následovala hromadná 
návštěva jednotlivých hrobů a tichá vzpomínka. 
 Rovněž místní komunisté uspořádali u pomníku 
padlých v předvečer 1. máje tryznu za 10 soudruhů, 
kteří se nevrátili z koncentračních táborů. Tryzna 
zahájena byla městskou hudbou. Vypálené rake-
ty daly znamení štafetovým běžcům ke startu s 
hořící pochodní od jednotlivých domů umučených 
soudruhů. 10 běžců postupně přiběhlo k pomníku, 
aby odložili pochodeň a vyvolali jméno jednoho z 
mučedníků. Po poslední štafetě učinil k četným 
přítomným vzpomínkový projev soudruh Ludvík 
Šoupal. Zahráním chorálu a zapěním státní hymny 
byla tryzna ukončena. 

Den svobody 
 Ve čtvrtek dne 9. května 1946, ve výročí osvo-
bození našeho města rudou armádou, uspořádal 
Místní národní výbor s Místní radou osvětovou 
„Den svobody“. V předvečer tohoto dne (8. 5. 1946) 
sehrál divadelní soubor z Boskovic slavnostní před-
stavení „Ruští lidé“ na výzvu Svazu osvobozených 
politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu 
v Blansku. 
 Druhý den (9. 5. 1946) konala se v 8 hod. slav-
nostní plenární schůze Místního nár. výboru ve 
vyzdobené zasedací síni městské radnice. Schůzi 
zahájil pěvecký sbor skladbou „Svoji k svému“, 
načež slova se ujal předseda M. nár. výb. p. Karel 
Fiala, řídící uč. Schůze zakončena byla sovětskou 
a naší hymnou. 

 V 9 hod. byl koncert městské dechové hudby na 
Stalinově náměstí a slavnostní přivítání sokolské 
štafety Mor. Krasu, běžící do sídla krále Jiřího v 
Boskovicích. 
 V 10 hod. vyšel od Dělnického domu mohutný a 
pestrý průvod, v němž bylo i několik alegorických 
vozů a ubíral se kolem pošty a třídou Eduarda 
Beneše na Stalinovo náměstí. V čele průvodu byla 
nesena státní vlajka, pak následovaly četné spol-
kové vlajky a prapory. Za nimi šly Národní výbory, 
žactvo, Junák, Svaz mládeže, Sokol, Orel, A. F. K. 
Blansko, Sbor dobrov. hasičů, politické organisace 
a četné občanstvo okolní a místní. Za zvuků dvou 
hudeb došel průvod před radnici, kde byla hlavní 
slavnost. Po přiběhnutí čtyř štafet byla vztyčena 
státní vlajka. V úvodním slově přivítal předseda 
M. nár. výboru všechny přítomné a slovo předal 
slavnostnímu řečníku p. inž. Frant. Faltovi z Brna. 
Po ukončení jeho projevu byli zvláště uvítání a 
přítomným představeni 2 zástupci ministerstva 
vojenství, kteří předali čsl. válečné kříže „in me-
moriam“ několika pozůstalým po umučených neb 
padlých důstojnících a vojácích. Zapěním „Udeřila 
naše hodina“, doslovem a zahráním naší a sovětské 
hymny byla slavnost skončena. 
 K výzvě starosty Sokola br. Servise odebral se 
potom početný průvod s hudbou na hřbitov poklonit 
se památce zemřelých a umučených čtyř sokolů, na 
jejichž hroby položeny byly věnce. 

Památník obětem druhé 
světové války v Blansku

 Místní nár. výbor založil při prvém výročí osvo-
bození našeho města Rudou armádou fond pro 
zřízení památníku obětem druhé světové války. 
Strana soc. demokratická dala do vínku fondu 5000 
Kčs. O návrh důstojného památníku byli požádáni 
blanenští rodáci akademický sochař pan Frant. 
Stejskal a architekt p. Miloš Libra. 

-mha-

 V pátek 10. května odpoledne ožilo Wanklovo náměstí malým jarmarkem, který uspořádali žáci 
za pomoci pedagogů ze Základní školy TGM v Blansku. Byla to ideální příležitost nakoupit drobné 
dárečky ke Dni matek a zároveň podpořit blanenské útulky pro psy, kam výtěžek z prodeje putoval. 

 Projekt měl i další rovinu – vzdělávací. Smyslem 
jarmarku byla podpora fi nanční gramotnosti; žáci se 
učili, jak si mají správně spočítat peníze, které mají 
vrátit zákazníkům. Dále také třeba to, jak mají se 
zákazníky správně jednat a jak doplňovat zboží na 
pult. A že ho nebylo málo. Různé zápichy do kvě-

tináčů a další ozdoby z keramiky, pletené dárkové 
předměty. K snědku pak koláče, bezlepkové cukroví, 
slané pečivo. Děti nabízely také párek v rohlíku. 
 O výrobu některých dekorací se postarali žáci sami 
a s některými jim pomohli rodiče a prarodiče. 

-mha- 
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- 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

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

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

BEG Bohemia je ryze česká obchodně výrobní společnost se sídlem v Brně, která 
působí na trhu již 23 let. Zabývá se komplexním řešením projektů a dodávek všech 
typů skladových, archivních, kancelářských a prodejních interiérů.

Aktuálně hledáme nové posily do našeho týmu!

Co vás čeká:
- příjem materiálu včetně zaskladnění
- příprava a kompletace zakázek (včetně řezání, vrtání)
- mimo kompletaci zakázek je nutné často zajet pro některé 
 komponenty či na skladě kompletovat nestandardní díly, 
 obecně bývá pracovní náplň různorodá

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
- praxe na podobné pozici (není podmínkou)
- řidičský průkaz sk. B, ideálně i sk. C
- průkaz obsluhy vysokozdvižné techniky – obsluha systémového 
 vozíku a čelního VZV
- technické myšlení a selský rozum
- pečlivost a manuální zručnost
- výhodou svářečský průkaz nebo alespoň svářečské zkušenosti

Co vám můžeme nabídnout
- jednosměnný provoz po-pá
- práci na hlavní pracovní poměr
- stabilní zázemí a příjemný kolektiv
- dotované stravování v sídle fi rmy
- dobré platové ohodnocení s příležitostnými bonusy

Nástup možný IHNED!

Co vás čeká:
- příprava nabídkové agendy a podkladů k obchodním případům
 pro vedoucího prodeje a obchodní oddělení
- tvorba cenových nabídek a rozpočtů

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
- SŠ/VŠ vzdělání (technické a strojní obory výhodou)
- znalost AJ - na komunikativní úrovni
- MS Excel, MS Word na dobré uživatelské úrovni 
 (znalost AutoCadu výhodou)
- řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
- výborné komunikační dovednosti
- praxe na podobné pozici výhodou

Co vám můžeme nabídnout
- práci na HPP ve stabilní české fi rmě, centrála v Brně
- mobilní telefon a NTB
- zaškolení
- motivující fi nanční ohodnocení
- možnost odborného a profesního růstu

Nástup možný IHNED!

Pokud Vás tato pracovní pozice zaujala, zašlete nám prosím svůj aktuální 
životopis s motivačním dopisem. Vybrané uchazeče budeme kontaktovat 
e-mailem nebo telefonicky s pozvánkou na osobní pohovor.

BEG Bohemia, spol. s r.o. | Ledárenská 25, Brno 620 00 | beg@beg.cz

Skladník s ŘP

Asistent/ka vedoucího prodeje
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

BLANSKO Svitavská (vedle Billy) tel. 721 379 384
JEVÍČKO     ČASTOLOVICE     PROSTĚJOV

NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!

Děti vystoupily na Jarní akademii 

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

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
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz
 Street dance, hra na hudební nástroje, ale i ukázka karate, roztleskávaček a cvičení na trampo-
línkách. V neděli 5. května odpoledne se v Katolickém domě střídalo jedno vystoupení za druhým. 
Dům dětí a mládeže v Blansku tam uspořádal letos již potřetí Jarní akademii, na které vystoupily děti 
všech věkových kategorií s tím, co se v uplynulém roce v kroužcích naučily. 

 „Akademii pořá-
dáme vždy ke konci 
školního roku, ale už 
v květnu, protože v 
červnu pak děti mají 
spoustu dalších akcí. 
Cílem je nejen to, aby-
chom rodičům ukázali, 
co se děti naučily a 
v čem se zdokonali-
ly, ale hlavně to, aby 
zažily pocit úspěchu, 
protože obvykle ne-
mají moc příležitostí 
vystupovat na veřej-
nosti,“ zmínila ředitel-
ka Domu dětí a mláde-
že Blanka Štreitová. 
 Blanenský Dům 
dětí a mládeže byl letos ohodnocen Českou školní 
inspekcí jako jedna z nejlepších organizací v Jiho-
moravském kraji. 
 „K nám nechodí děti, které by dělaly vrcholové 
sporty nebo byly zvyklé stávat na stupních vítězů, 
ale ty, které se svému koníčku chtějí věnovat jen tak, 
pro zábavu. Je pro nás důležité, aby děti trávily volný 
čas smysluplně. Aby neseděly u televizí, počítačů, 
nebo neskončily na ulici, a věděly, že ve volném čase 
mohou dělat něco, co je baví. Mnohé chodí do třech, 

čtyřech různých kroužků. Celkem jich vzděláváme 
dvanáct stovek,“ uvedla Štreitová. 
 Na pódiu se vystřídalo zhruba sto padesát účin-
kujících. Během Jarní akademie však v předsálí 
nechyběla ani výstava kroužků, které není možné 
prezentovat na pódiu. Lidé si prohlédli plastikové 
modely letadel a dekoračních předmětů z keramiky 
a mohli také ochutnat výrobky dětí z kroužku Malý 
kuchař. 

-mha-
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 - 85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Ford C-max, rv 2007, 1,8 TDCi, 213+ tis. km. Cena dohodou. 
Tel. 602542998.
* OV 1+1 Údolní po rek. koupelny a kuchyně. Prodej bez RK. 
Vážným zájemcům informace na emailu: vtichu@centrum.cz
* Nepoškozenou nerez. prosklenou schránku na 2 urny za 1200 
Kč. Tel. 605165633.

      PRODEJ    

* Prosim nemá někdo panenku ze 70. let? Látkové tělo a byla 
na kliček, hýbala nohama a rukama. Tel.  731084464.
* Hledám výměnné občasné hlídání psa. Já pohlídám vašeho 
a vy mého. Střední plemeno, bytovka, pes. Dva se občas 
zvládnou. email: psinavymenu@seznam.cz
* Koupím zahradu s chatkou, lokalita Blansko, tel. 606466069.
* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (vhodná ke zhutně-
ní); odběr průmyslová zóna Blansko; tel. 604550828.
* Jestli už nechceš být sám, nepiješ, nekouříš, tak zkus zavolat 
nebo napsat na tel. 604880931. Mám 71 let, 158 cm, 75 kg.

      RŮZNÉ    

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Nabízíme: 
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru / příjemné pracovní prostředí založené na důvěře

různorodou práci / seberealizaci / možnost kariérního růstu / odpovídající platové ohodnocení 
13. plat / 5 týdnů dovolené / stravování v rámci firmy / velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)

Zaujala-li Vás nabízená pozice či máte dotazy, kontaktujte nás na e-mail buckova.lenka@buse.cz; více na www.buse.cz

Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegu/kolegyni na pozici
OBCHODNÍ REFERENT/KA

Požadujeme:
- SŠ nebo VŠ vzdělání
- zkušenost s prodejem a expedicí 
zboží v CZ, EU i mimo EU
- praxe v oboru vítána
- znalost práce s PC (MS Office)
- AJ aktivně, NJ výhodou
- ŘP skupiny B je výhodou
- aktivní přístup, samostatnost, flexibilita, trpělivost
- komunikační schopnosti

Náplň práce:
- zpracování přijatých objednávek
- příprava prodejních dokladů - fakturace, kompletace 
dokumentace
- sledování termínů expedice
- příprava a expedice zakázek
- denní telefonická a e-mailová komunikace se zákazníky
- koordinace technické podpory zákazníkům
- spolupráce na přípravě marketingových materiálů
- prezentace společnosti na veletrzích atp.
- pravidelný reporting

Masarykova 9, 678 01 Blansko

90 let ASK Blansko

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!
Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 
Jena. Těšíme se na Vás.

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

Tel.: 777 870 817 
www.bazar-nabytku-blansko.cz

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

Část II. – situace v TJ Část II. – situace v TJ 
od 1945 po současnostod 1945 po současnost

 Po okupaci v roce 1945, byl zástupci tělovýchov-
ných hnutí v Praze vyhlášen cíl sjednocení tělesné 
výchovy, jehož důsledkem bylo 31.3.1948 vyhlášení 
Ministerstvem školství a osvěty - Jednotné tělový-
chovné organizace Sokol. V roce 1949 do tohoto 
hnutí zástupci AFK, pánové Hrazdíra, Ambrož a 
Plachý, převedli i naši TJ, která nadále pokračuje ve 
své bohaté činnosti. V prosinci 1952 tato organizace 
zaniká a z rozhodnutí strany / KSČ / a vlády jsou 
řízením tělovýchovy a sportu pověřeny odbory v 
podnicích.
 Avšak ani tato forma řízení se neosvědčila, v roce 
1957 vzniká ČSTV / Československý svaz tělesné 
výchovy /, čímž tato změna zasahuje i do naší TJ a až 
do roku 1989 nese nový název Tělovýchovná jednota 
Spartak Metra Blansko. Po tomto roce, který přinesl 
celou řadu životních změn v řadách obyvatelstva, se 
dostáváme k dnešnímu názvu Asociace sportovních 
klubů Blansko, který je platný až do dnešní doby.
 V roce 1968 - 1969 se ani sport nevyhnul určitým 
problémům. Vznikl přípravný výbor ČOS - Česká 
obec Sokolská, který se snažil obnovit původní Sokol 
s tím, že neuznává dění ve sportu po roce 1948 a 
požadoval navrácení Sokolovny a předání veškerého 
stávajícího sportovního zařízení TJ Spartak Metra. 
Na společné schůzi, které se za naši organizaci 
zúčastnili pánové Matula, Knies a Plachý, došlo v 
rušné diskuzi k poznání, že věc ať již z ekonomic-
kých, právnických či majetkových důvodů není tak 
jednoduchá a byla podepsána dohoda o zachování 
„status quo" čili současném stavu. Zástupcům Sokola 
byla nabídnuta práce v TJ, což 12 členů přijalo a 
zbytek odmítlo vzhledem ke svému věku.
 V této době se Tělovýchovná jednota, ať již pod 
jakýmkoliv názvem, významně podílela na vybu-
dování nových sportovišť. Komise pro výstavbu při 
výboru TJ pod předsednictvím pana Fárníka, spolu 
s dalšími členy Kniesem, Ing. Huškou, Lorkem, 
Krabičkou a Matulou dokázala zaktivizovat ostatní 
členy pro výstavbu sportovního areálu, který v 70. 
letech byl bez diskuze jedním z nejmodernějších v 
celém jihomoravském regionu.
 V roce 1958 – 1962 a v letech dalších byl postaven 
stadion s travnatým hřištěm pro fotbal a šestiproudou 
atletickou dráhou, tréninkové hřiště pro fotbal, 3 kurty 
pro volejbal, 5 tenisových kurtů, turistická noclehár-
na, tělocvičná hala pro 300 diváků, plocha zimního 
stadionu / později přeměněno na Zimní stadion / a 2 
lyžařské vleky na Hořicích. Je třeba se zmínit o velmi 
dobré spolupráci jak s vlastním závodem Metra, tak 
též s tehdejším vedení města. V tomto období má 
TJ asi 1600 členů, z nichž 60% je mládež do 18 let.
 Po roce 1989, v důsledku politických a společen-
ských změn v zemi spolu se změnami ekonomickými, 
dochází v tělovýchovném hnutí ke vzniku celé řady 
nám dosud známých, či neznámých situací ovlivňu-
jících dění ve sportu, které se nevyhnuly ani naší TJ.
 Při těchto, pro nás negativních změnách jak v 

tehdejších vládách, tak i v ústředních tělovýchovných 
orgánech, přestávají závody a odbory sport podpo-
rovat, dochází k omezení fi nančních prostředků ze 
státní sféry a sportovní organizace, jako je i ta naše, 
žijí dále fakticky  hlavně z rozpočtu orgánů nižší státní 
správy.
 Doba je velmi zlá a máme omezeny hlavně pro-
středky na opravu, údržbu a investice, platy stálých 
zaměstnanců nevyjímaje. Zde musím vyzvednout 
fakt, že naše tělovýchovná jednota přežila jen díky 
současnému předsedovi panu Vrbovi, kterému se 
s pomocí a pochopením tehdejšího vedení města, 
podařilo nejkrutější chvíle překlenout.
 Velmi důležitý krok udělalo město v roce 2011, 
kdy převedlo veškerá sportoviště do svého majetku, 
v roce 2016 pak i stadion - atletickou dráhu. Tímto 
aktem byly překonány existenční potíže TJ, které 
jinak hrozil zánik.
 Kontakt a spolupráci s radnicí, který pokračuje na 
velmi dobré úrovni, v současné době zajišťuje také 
náš člen Mgr. Michal Souček, pracující ve sportovní 
komisi při městě a působící zde ve funkci místopřed-
sedy.
 Dalo by se napsat mnohé o naší TJ, nepíši však 
knihu, ale stručné shrnutí tohoto období, naplněného 
intenzivní prací, čímž došlo k velkému rozvoji tělový-
chovné a sportovní činnosti TJ. Nelehká a rozsáhlá 
práce s vynikajícími výsledky nebyla vždy doménou 
hlavních výborů, ale i celé řady dobrovolných pracov-
níků, jejichž jmenný výčet by vydal na samostatné 
pokračování.
 Na závěr si sdělíme několik „takticko-technických 
dat“ o naší současné TJ ASK Blansko.
 TJ má k dnešnímu dni 489 členů, z toho mládeže 
do 18 roků 245, kteří se angažují v 15 klubech. Jme-
novitě to jsou ASPV-Asociace sportu pro všechny, 
atletika, basketbal, gymnastika, kulturistika, malá 
kopaná, nohejbal, pentanque, plavání (plavecké 
sporty), rychlobruslení, step - dance tappers, šachy, 
tenis, triatlon - ski, volejbal, SPV.
 Jednota pracuje s přibližným a proměnlivým 
ročním rozpočtem kolem 2 500 000 Kč, hmotným 
majetkem disponuje pouze bufetem na stadionu a 
drobným majetkem klubů, v hodnotě asi 1 300 000 
Kč. V minulosti provozovala i vedlejší hospodářskou 
činnost a to Sazka-Sportka, ubytovna, autobusová 
doprava a tenisový areál.
 TJ během každého roku pořádá i několik spor-
tovních akcí, přesahujících svým významem rámec 
regionu, z nichž nejznámější jsou Sportovní ples, 
turistický pochod Za sněženkou do Krasu, v plavání 
O cenu města Blanska, Memoriál V. Bušové, Bla-
nenský Plecháč-triatlon, GOLEM - maratón horských 
kol, Půlmaratón Moravským krasem. S celou řadou 
dalších významných akcí přicházejí oddíly volejbalu, 
malé kopané, nohejbalu, basketbalu. 

Výkonný výbor TJ:
Josef Vrba, předseda, Ing. Aleš Buřík, místopředse-
da, Ladislav Polák, Aleš Buchta, Dagmar Kuncová
Revizní komise:
Josef Hrazdíra, předseda, Stanislav Fořtík, Klára 
Šacherová

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Čarovné tóny Macochy 12.–16. 6. 2019:
Skupina Arrhythmia (přidaný koncert) – 12. 6. 2019, 20:00 
h, Sloupsko-šošůvská jeskyně Eliška. Cena 490 Kč.
Miro Žbirka – 13. 6. 2019, 18:00 h, Jeskyně Výpustek. 
Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Marie Rottrová – 14. 6. 2019, 18:00 h, Jeskyně Výpustek. 
Cena 740 Kč/stání, 860 Kč/sezení.
Spirituál Kvintet – 15. 6. 2019, 18:00 h, Kateřinská jes-
kyně. Cena 540 Kč.
Tango-Nuevo / Jaroslav Svěcený a Ladislav Horák – 16. 
6. 2019, 18:00 h, Punkevní jezírko propasti Macocha. 
Cena 490 Kč.
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40 h, Zámecký 
park, Blansko.
KilianGang Motosraz 7.ročník K7- 19.- 21.7.2019, Vo-
děrady, okres Blansko. Cena 2denní vstupenky: 700 Kč 
(do 31.5.2019)
Na Stojáka Open Air 2019 Lysice - 4. 8. 2019 od 19.30 
hod. Letní kino Lysice. Cena vstupenky: v předprodeji 
200,- Kč
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.
Divadlo Titanik- 20. 9. 2019, 19:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 350 Kč, 320 Kč.
Narozeninový koncert: Jakub Smolík - 16. 10. 2019, 19:00 
hod. Dělnický dům, Blansko.Cena 390-520 Kč
Novinky v prodeji:
Turistické náramky z Blanska – vyrobeny z dřevěných 
korálek, cena 40 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

Předsedové hlavního (výkonného) výboru TJ, od 
roku 1949-dosud:
1949 - Bohumil Servis 
1950 - 1952 František Hrazdíra 
1953 - 1954 Petr Němec 
1955 - Jan Šmehlík 
1956 - 1957 František Streit, Ing. 
1958 - Miloš Zemánek, dipl.tech 
1959 - Jaroslav Plachý 
1960 - Pavel Lorek
1961- 1970 Jaroslav Hlinovský, dipl.tech.
1971 - 1977 Miroslav Pokorný 
1978 - 1980 Antonín Mysliveček
1981 - 1985 Antonín Kovář, Ing.
1986 - 1991 Jiří Petlach, Ing. /do března /
1991 - 1997 Jan Kostrej /od dubna /
1998 - 1999 Oldřich Juříček, Ing.
1999 - dosud Josef Vrba

 Dlouholetými tajemníky Tělovýchovné jednoty, 
kteří se svojí činností velkou měrou podíleli na pro-
vozu, rozvoji a tím i úspěších naší organizace, byli 
Antonín Knies v letech 1955 - 1984 a Ivo Šinkora od 
roku 1984 do roku 2004.
 V současné době tuto funkci spolu s funkcí eko-
nomky vykonává paní Marie Kotková.
 
 Příště: Sportovní kluby. 

Josef Hrazdíra, 
VV TJ ASK Blansko 

Reakce - polemiky
 K článku v Monitoru z 3.5.2019 nazvaného „Před-
náška na Těchově“ napsaném panem Jiřím Vyláškem 
si dovoluji podat následující vyjádření:
 Po přečtení článku jsem si vzpomněl na zmíněnou 
přednášku a následující besedu. Pan Vylášek, se kte-
rým jsem se neznal, mi přišel gratulovat k návrhu Ceny 
města Blanska a dále jsme vedli rozhovor o turbínách 
apod. Vážený pane Vylášku, návrh na mé ocenění 
mi začátkem února sdělil pan starosta Jiří Crha na 
radnici, kde i s dalšími místostarosty a tajemníkem 
proběhlo také vzájemné seznámení a krátká diskuse. 
 Mohu Vás, pane Vylášku, ujistit, že návrh předsta-
vitelů města Blanska mne velice potěšil a velmi dojal 
a ve vší pokoře jsem jej vyslechl. Později byl návrh 
schválen zastupitelstvem hlasováním o jednotlivých 
kandidátech, kterých prý bylo 8. 
 Z výše uvedeného vyplývá, že pro mne je Cena 
města Blanska nejvýše ceněna.Dosud byla udělována 
zejména pracovníkům v kultuře a díky současným 
představitelům města nastává rozšíření i pro technické 
profese. 
 Závěrem věřím, že poslední věta v článku pana 
Vyláška, kterou považuji za zcela vymyšlenou a pro 
mne velmi urážlivou, bude občany, kteří mne znají, 
pochopena stejně, jako ji chápu já. (pozn. Redakce: 
jedná se o větu „Mezi besedujícími utrousil, že za svoji 
celoživotní práci při budování elektráren a celoživotní 
veřejnou činnost očekával o něco větší ocenění.“)
 Rád bych uvěřil tomu, že kdyby si pan Vylášek onu 
větu několikrát přečetl, tak ji z článku vyškrtne.
 Co bude pro mne Cena města Blanska obsahovat, 
se dozvím teprve 22.5., dosud o ní nic nevím a nemo-
hu ji nijak hodnotit či srovnávat, jak píše pan Vylášek. 
Pokud tuto cenu obdržím, bude se jednat o nejvyšší 
uznání za činnost v technickém oboru, ve sportu a 
kultuře, jakou jsem ve svém životě obdržel.

Ing. Antonín Petlach
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17. května 20198

Vrchol jarní plavecké 
sezóny 2019 se blíží

Telefon: 734 475 159 | Email: ab-welding1@seznam.cz 
Facebook: Pracovní oděvy AB-Welding - ofi ciální

Seifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírnySeifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírny
www.ab-welding.cz

Nabízíme:

•  pracovní a volnočasové oděvy
•  montérky, bundy, outdoorové oblečení
•  trička, mikiny, termoprádlo
•  gastro a zdravotnické oděvy
•  pracovní a volnočasovou obuv
•  nářadí pro dům i zahradu 
•  tmely a silikony
•  možnost parkování 

nad bývalým hotelem Dukla

Otevírací doba:  Po-Pá: 08:00-17:00
So: 08:00-11:00 | Ne: zavřeno 

eníí

PRACOVNÍ PRACOVNÍ 
A VOLNOČASOVÉ 

ODĚVYODĚVY

Teleeeffffffffffooon: 734 47734 47

Dámská 
softshellová
bunda
Odolná proti vodě a větru 

Dostupné 
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Dostupné ve velikostech 36-46

 V nabitém víkendovém programu si blanenští plavci otestovali svou výkonnost před blížícími se 
letními republikovými šampionáty. Oddílové barvy hájili na Velké ceně Ostravy, Májovém Brnu, ale i 
v zahraničí v Polsku.

 Před branami české ju-
niorské reprezentace se 
nachází velký talent bla-
nenského plavání Milan 
Kučera. Přestože mu ke 
splnění vypsaných repre-
zentačních limitů chybí ně-
jaká ta desetinka vteřiny, 
byl díky svým vynikajícím 
výkonům v motýlkových 
disciplínách povolán do 
reprezentačního výběru 
mladších juniorů, kteří se 
o víkendu zúčastnili zá-
vodů olympijských nadějí 
2019 v polské Osvětimi. 
Na mezinárodní juniorskou 
soutěž byli pozváni nejlep-
ší juniorští plavci ze čtyř 
zemí, a to Maďarska, Pol-
ska, Slovenska a Česka. 
K celkovému třetímu místu 
českého reprezentačního 
družstva přispěl svými 
osobními rekordy na padesátce a stovce motýlek i 
blanenský plavec.
 Nejprestižnější česká mezinárodní soutěž v žákov-
ských kategoriích se konala po oba víkendové dny v 
Brně na padesátimetrovém bazénu Za Lužánkami. 
Letos byla účast na tomto podniku úctyhodná. Do 
Brna se sjeli plavci z pětapadesáti klubů Česka, 
Slovenska, Rakouska, Francie, Ruska a Maďarska. 
Jedinou medaili vybojovala pro blanenské osmičlen-
né družstvo dvanáctiletá Anna Šťávová. Z bronzu se 
radovala v disciplíně dvě stě metrů prsa. Na poloviční 
trati pak doplavala čtvrtá.
 A konečně nejstarší blanenské družstvo dorostu a 
dospělých absolvovalo náročný třídenní program prv-
ního kola Českého poháru v Ostravě. Na závodech 
se vedle české plavecké špičky v čele se Simonou 
Kubovou Baumrtovou představili i elitní maďarští 
reprezentanti. Za zmínku stojí šestinásobný zlatý 
medailista z ME a dvojnásobný stříbrný medailista z 

MS Dávid Verrasztó. Na startu nechyběly ani hvězdy 
slovenského plavání Richard Nagy a Tomáš Klobuč-
ník a další zahraniční závodníci z Ruska, Polska, 
Slovinska a Německa. Blanenští junioři a juniorky 
Kateřina Demová, Klára Koňaříková, Barbora Sed-
láková, Štěpán Pokorný, Radim Švarc a dospěláci 
Michal a Jan Vencelovi měli za úkol zaplavat kvalitní 
časy, kterými by se kvalifi kovali na republikový šam-
pionát. Ten se letos koná na konci června v Českých 
Budějovicích. I když bývá zvykem vozit z Českého 
poháru v Ostravě medaile, letos se to díky zahraniční 
konkurenci a horšímu výkonu nepovedlo. Ve fi nále 
A na sto metrů prsa doplaval nejstarší blanenský 
plavec Jan Vencel až osmý. Kvalitními výkony pře-
kvapil dorostenec Radim Švarc. Na padesátce kraul 
a motýlek jsme ho tak mohli vidět v béčkovém fi nále, 
tedy v nejlepší šestnáctce.

Věra Vencelová

Anna ŠťávováAnna Šťávová
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