
- Prodej bytu OV 2+1 Blansko - Chelčického, 1. p., 51 m2, vl. kotel...NC –1.650 tis. Kč 

- Prodej bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtahy, balkony, parking... NC – od 920 tis. Kč 

- Prodej velkého RD 6+1 Blansko, poz. 1.017 m2, dvojgaráž, jezírko…NC – 6,2 mil. Kč 

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

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

- Nájem obchodu Blansko – Bezručova, 36 m2, WC…NC – 8.500 Kč/měs./+EE a voda

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

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

 Minule jste si mohli v rubrice Očima občanů přečíst pojednání Jany Švejdové o 
praktikách KSMB ve vztahu k provozu kavárny v blanenském kině. Za uplynulých 14 
dní přišlo na světlo několik nových informací. 

 Kavárna v kině se během posledních tří let 
stala oblíbenou, a to nejen návštěvníkům kina, 
ale i lidem, kteří sem chodili za dobrou kávou, 
vínem či přátelskou a uvolněnou atmosférou. Vše 
fungovalo dobře až do chvíle, kdy se ukázalo, 
že provozovatel má problémy s placením nájmu. 
Blanenský deník ve své zprávě z 12.5. zmínil, že 
nájemné nebylo zaplaceno půl roku. Tím pádem 
muselo samozřejmě KSMB coby správce objektu 
přikročit k radikálnímu kroku, a sice výpovědi a 
následné změně provozovatele. A zde by mohl 
celý příběh skončit. Ale nekončí.
 Novým nájemníkem se stal od 1.4. doslova ze 
dne na den podnikatel Miroslav Kopřiva. Zatímco 
v roce 2014 bylo vypsáno výběrové řízení, nyní se 
tak nestalo, přestože zájemců se objevilo hned ně-
kolik. Zástupci města celou situaci komentují slovy, 
že chtěli co nejrychleji zajistit provoz kinokavárny 
tak, aby tím neutrpěl zákazník, což je na jednu 
stranu chvályhodné, na straně druhé tak rozhod-
nutí vyvolalo vlnu nevole ze strany potenciálních 
zájemců.
 „Podnikatelům, kteří oslovili město či KSMB a 
měli zájem se utkat o kavárnu ve férové soutěži, 
nebyla tato příležitost umožněna. Nehledě na 
ostatní zájemce, kteří neměli to štěstí, aby se o 
příležitosti dověděli ani z neofi ciálních zdrojů. Těm 
byla možnost soutěže upřena již zcela. Žádný 
záměr pronajmout kavárnu novému provozova-
teli totiž zveřejněný nebyl. Celá situace nahrává 
domněnkám, že proběhla dohoda za zavřenými 
dveřmi a podnik byl darován podnikateli se silnými 
vazbami na úředníky KSMB a Města Blanska,“ říká 
Adam Rolný, jeden z těch, kteří o provoz kinoka-
várny projevili zájem. Rada města, jejíž zasedání 
proběhlo již po předání podniku dne 18.4.2017, 
postup KSMB odsouhlasila a novému nájemci již 
po 18 dnech jeho působení prodloužila smlouvu 
na dobu neurčitou.
 „V rámci pokusu o zmírnění tlaku oslovil pan 
Jaroslav Jeřábek (ředitel KSMB) potenciální 
uchazeče o kinokavárnu emailem, kde nabízel 
možnost schůzky a diskuse nad daným téma-
tem. Tímto krokem, který nejspíše považoval za 
vstřícný, však akorát dokázal velmi nekorektním 
a neprofesionálním způsobem prozradit identitu 
uchazečů mezi sebou navzájem, neboť email 
poslal jako hromadný. Většina zájemců díky 
tomu nyní zná své emailové adresy a vzhledem 
k tomu, že Blansko je menší město, tak de facto i 

totožnost,“ pokračuje Adam Rolný. „Schůzka byla 
naplánována na 28.4.2017 ve zmiňovaném pod-
niku, avšak pan ředitel Jeřábek se na ni z důvodu 
pracovní neschopnosti nedostavil, a to bez jakékoli 
předchozí omluvy. V celé této záležitosti se cítíme 
poškozeni a vše naznačuje tomu, že se jedná o 
diskriminační praktiky, které posloužily někomu z 
KSMB či města k dosazení dobrého známého k 
provozování kinokavárny. Prostředí, které je tu vy-
tvářeno, je značně demotivující a dává nám jasný 
signál, že pokoušet se o rozvoj služeb v Blansku v 
jeho městských prostorech je zbytečné bez vazeb 
na místní úředníky.“
 To, co leží v žaludku potenciálním zájemcům 
očividně nejvíce, jsou vazby na město současného 
provozovatele. Miroslav Kopřiva totiž kandidoval 
v posledních komunálních volbách, mimo to je 
bývalým členem dopravní komise a současným 
členem dozorčí rady společnosti Technické Služby 
Blansko s.r.o.
 KSMB je příspěvková organizace a výběrové 
řízení vypisovat nemusí. Ale může; vždyť v roce 
2014 se tak v tomto konkrétním případě také stalo! 
A pokud se i nyní našlo tolik zájemců o provoz 
kinokavárny, proč k tomuto kroku nyní rovněž 
nepřistoupilo? Jde tady skutečně o dohodu za 
zavřenými dveřmi, jak tvrdí naštvaní zájemci o 
kinokavárnu, nebo o rychlý a bezproblémový pře-
chod, jak oponují zástupci města? Proč se celá 
situace neřešila daleko, daleko dříve, když bývalý 
provozovatel dluží nájem za tak dlouhou dobu? 
Jde v tomto případě o selhání vedení KSMB, které 
má kino i s kavárnou v kompetenci nebo o pouhé 
nedorozumění či zaváhání? Většina těchto otázek 
zůstane bohužel navždy bez odpovědí a obyčejný 
občan bude jen marně tápat mezi řádky.
 Když už nový nájemník přišel k podniku takto 
jednoduše, přál bych si, aby se mu podařilo 
vybudovat místo, které by mohlo svojí kvalitou 
konkurovat podobným místům mimo naše město. 
Místo, kam by chodili rádi nejen návštěvníci kina, 
ale třeba maminy s kočárky, senioři i děti. Místo s 
výtečnou kávou a báječnými dobrotami, které nám 
budou závidět v celém kraji.
 Podle zástupců města tyto věci důležité nejsou 
a můžeme být vlastně rádi, že kinokavárna vůbec 
funguje. Mohlo se totiž také stát, že by byla zavřená 
až do doby, než proběhne výběrové řízení. A jak 
vidíme, to by mohlo trvat klidně dalšího půl roku.

Martin Müller
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Víte?
Nevíte?

Freddieho sloupek
Pojď si zahrát...

...hokej (fotbal, zaházet si na koš, na vojáky)...

 Vždycky, když jsem tahle slova v mládí slyšel, 
tak jsem (dle zrovna probíhajícího ročního období) 
na sebe doma buď navlékl nebo naopak svlékl vše 
potřebné nebo naopak nepotřebné a pelášil jsem 
ven (úkoly počkají).
 Každá starší generace si myslí o té mladší, že je 
horší, než byla generace jejich. Tak to bylo, je a asi 
i do budoucna bude. Je to pochopitelné, protože 
rozum získává každý člověk až tím, jak proplouvá 
životem. Asi není člověka, který by si občas nepo-
hrál s myšlenkou – „Mít tak rozum jako teď, když mi 
bylo...“ (věk si doplňte sami).
 Jenže teď je mi trochu smutno. Mám totiž takový 
pocit, že když nějaký kluk zavolá na druhého (nebo 
spíš druhému svým mobilním telefonem), aby si šel 
zahrát, myslí většinou některou z her na Playstation, 
či něco podobného. 
 Hry „venku“, řádění, pobíhání a zlobení, toho vše-
ho ubývá. Bohužel, musím říct, protože často právě 
takové řádění dospělo do okamžiku, že si někdo ze 
zúčastněných najednou řekl, že by chtěl zkusit, jak 
to vypadá na opravdovém hokejovém, fotbalovém 
nebo jiném hřišti. Dnes je doba, kdy děti musí člověk 
tahat od počítačů, vysněným zaměstnáním mladých 
je stát se „youtuberem“ a celková kondice (mentální i 
fyzická) našich dětí i celého obyvatelstva je naprosto 
žalostná.
 Kde se stala ta chyba?
 Upřímně? Opravdu netuším. Ale budu se snažit 
ze všech sil, abych udělal alespoň ten malinkatý kus 
práce a změnil to.
 Já vyrůstal ve skvělé rodině a taky trochu „venku“. 
Měli jsme partu, která zlobila. Ale přesto se (snad) 
ze mne stal spořádaný občan. Nebo možná právě 
proto? Těžko říct. Každopádně, když jsem spadl 
ze stromu nebo si odřel koleno, neutíkal jsem za 
maminkou, ale dal na odřeninu Jitrocel, který měl 
údajně léčit... Hrabali jsme se v pískovišti, ve kterém 
vesele konali potřebu pejskové a neumřeli jsme na 
otravu...
 Jediná vážná otrava, která totiž člověku hrozí, je 
ta mentální... A to nás naštěstí minulo, což je právě 
ta věc, kterou bych přál i současné mladé generaci...
 Krásný den...

Freddie (freddiemail@email.cz)

V létě začne stavba 
cyklostezky u nádraží

BAMBIFEST 2017

Zámkem prováděly 
fi lmové postavy 

 „Ničeho se, prosím, nedotýkejte, právě tady 
probíhá vyšetřování vraždy,“ upozorňuje ná-
vštěvníky v jedné z komnat Dr. Watson a společně 
se Sherlockem Holmesem nahlas přemýšlejí, jak 
mohlo k celé události dojít. Vrah zřejmě něco 
hledal. „Sherlock Holmes se dokonce domnívá, 
že pachatel je stále mezi námi,“ poznamenává 
Dr. Watson. Zda byl zločinec nakonec skutečně 
vypátrán, o tom se lze pouze dohadovat. 

 Tak nějak vypadala prohlídka zámeckých komnat 
v pátek 19. května. Pracovníci Muzea Blanenska 
připravili v rámci Muzejní noci skutečně zajímavý 
program. V 17 hodin vystoupili žáci ZUŠ Blansko 
s hudebním a tanečním vystoupením a následně 
zahráli pohádku Princové jsou na draka. Poté se 
otevřely zámecké prostory, kterými během večera 
prošlo kolem sedmi stovek návštěvníků. 
 „Smyslem naší muzejní noci je ukázat, že historie 
není nuda, propojit ji s tématy, které jsou moderní, a 
přilákat tak návštěvníky do rozvíjejících se stálých 
expozic i na sezonní výstavy,“ vysvětlila ředitelka 
muzea Pavlína Komínková. 
 Lidé tedy mohli v zámku potkat Marylin Monroe, 
Batmana, Spidermana, Charlieho Chaplina, dohro-
mady přes dvacet postav. V interaktivní místnosti 
zaujal děti i dospělé Indiana Jones povídáním o jes-
kynním medvědovi a o archeologických výzkumech. 
Obelix se snažil od návštěvníků vylákat kus masa, 
Kráska a zvíře vyzvali příchozí k tanci a děsivým 
vzhledem lehce postrašili hrdinové ze Star Wars. 
Kloboučník zas nabízel sušenky, ovšem s upozor-
něním, že po některých se do rána člověk zvětší a 
po některých zmenší, což mnoho lidí risklo. Sušenek 
se rozdalo sto padesát. Ovšem kdo se ráno probudil 
malý a kdo velký, o tom doposud nemáme žádné 
zprávy. 
 „Všechny masky se líbily, každý si našel svoje, v 
knize návštěv chválili Krásku a zvíře, Sherlocka a 
Watsona i Batmana na věži. U Kloboučníka s Alenkou 
v říši divů ochutnávali kouzelné sušenky, někteří si 
přišli i šestkrát,“ doplnila Komínková. 

-mha-

 V letošním roce bude zbudováno zhruba dvě stě metrů cyklostezky za autobusovým nádražím 
podél řeky Svitavy. Propojí se tak stávající cyklostezka s mostem u vlakového nádraží. 

 Cyklostezka vedoucí ze Sportovního ostrova 
Ludvíka Daňka nyní v podstatě ústí do výjezdu z 
autobusového nádraží. Nový úsek tedy na ni naváže 
a povede dál podél břehu řeky až po kruhový objezd 
na křížení ulic Svitavská a Nádražní. 
 Dvě stě metrů cyklo-
stezky bude stát 4,5 mi-
lionů korun, z čehož dva 
miliony činí dotace z 
Jihomoravského kraje. 
„Je to cena vyšší, než 
je standard, jelikož je 
tam zakládání do břehů 
řeky Svitavy a nutnost 
vystavět opěrné stěny. 
Tyto věci jsou dražší, 
než jen vytvoření pro-
sté konstrukce cyklo-
stezky,“ uvedl vedoucí 
odboru investičního a 
územního rozvoje Ma-
rek Štefan. 
 Povrch cesty bude 
asfaltový v šířce přibliž-
ně 2,5 m, což umožní 
smíšený provoz i pro 

pěší. Cyklostezka bude zbudována v rámci rekon-
strukce autobusového terminálu Blansko. „Předpo-
kládáme, že stavba by mohla začít někdy o letních 
prázdninách tohoto roku,“ dodal Štefan. 

-mha-

 O víkendu 19. a 20. května se v blanenském zámeckém parku odehrál pátý ročník BAMBIFESTu, 
složený ze tří částí – přehlídky volnočasových aktivit, hudebního festivalu a konference. 

 I přes sobotní ochlazení do parku zavítalo cel-
kem dva a půl tisíce návštěvníků. Ve spolupráci s 
městem Blanskem BAMBIFEST opět uspořádali 
skauti ze střediska Světla Blansko. 
 Zhruba třicet organizací představilo různé krouž-
ky, které mohou děti v Blansku a okolí navštěvovat. 
Děti si tak mohly vyzkoušet, jaké aktivity jednotlivé 
organizace nabízí, a jejich nabídka byla opravdu 
široká. Takříkajíc od A (ACT leraK Blansko) po Z 
(Zahrádkáři). Děti si zahrály zvukové pexeso, tvoři-
ly obří bubliny, postavily puzzle, stříkaly hasičskou 
hadicí, odpalovaly baseballové míčky, směly kreslit 
na staré auto a mnoho dalšího. 
 „Jsme rádi, že se akce vydařila, a děti odchá-
zely s úsměvem na tváři. To se ostatně projevilo 
i na zpětné vazbě, kdy nám děti malovaly různé 
smajlíky na tabule umístěné u východů a 99 % 
bylo právě usměvavých“ řekl zástupce hlavního 
koordinátora Lubomír Rek mladší.
 Na hudebním 
festivalu vystou-
pilo osm mladých 
začínajících kapel 
z Blanenska. Di-
váci projevovali 
nadšení a obdiv in-
terpretům hlasitým 
potleskem a na-
konec i tančili pod 
pódiem. FEST si 
přišlo užít celkem 
pět set lidí, kteří 
také prostřednic-
tvím hlasovacích 
lístků vybrali letoš-
ního vítěze. 
 Tím se stala ka-
pela Foreplay, jejíž 
výhrou bude dva-
cet hodin v profe-

sionálním nahrávacím 
studiu. „Byl to ale těsný 
boj, své posluchače si 
našly i kapely Ellas, Im-
pro-Band, Panoptikum, 
Pudding Stone, HeSki, 
Try!(o) a Emergency,“ 
podotkla mluvčí BAM-
BIFESTu Marie Jaho-
dová. 
 Sobotní Konference 
pak nabídla přednášky 
čtyř osobností. Disku-
tovalo se o svobodě 
moderní doby. Na toto 
téma přednášející ho-
vořili a každý je před-
stavil z trochu jiného 
úhlu. Vystoupení každý 
propojil se svým obo-
rem. 
 „Jako první promlu-

vil Miloslav Kala, který návštěvníkům přednesl 
své pojetí svobody v moderním světě a následně 
popsal svoji funkci na Nejvyšším kontrolním úřadě. 
Přednosta Ústavu etiky třetí lékařské fakulty UK v 
Praze Marek Orko Vácha mluvil o velmi aktuálním 
tématu odpovědnosti, která se se svobodou úzce 
pojí. Třetí prezentující Bohumil Kartouz promluvil 
o současném stavu školství a Konferenci uzavřel 
imunolog Rastislav Maďar velkou diskuzí o vak-
cínách s přítomnými návštěvníky,“ uvedla Marie 
Jahodová. 
 I když akce skončila teprve před pár dny, už nyní 
organizátoři vymýšlí, co by mohli zlepšit do dalších 
let. „Pokud tedy máte nějaké tipy nebo připomínky 
k organizaci akce, určitě se ozvěte na bambifest@
bambifest.com. S koncem akce totiž v tuto chvíli 
nejspíš nikdo nepočítá,“ ujistila mluvčí akce. 

-mha-

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
DO ÚKLIDOVÉ FIRMY

- možnost brigády i pracovního poměru

- místo výkonu práce: Blansko, Boskovice a okolí

- ranní i odpolední směny

- vhodné pro ženy, muže, studenty i seniory

   
Životopisy zasílejte na: 

    alchema@alchema.cz

   Více informací na tel. čísle: 

    516 416 444

   Najdete nás na adrese: 

    Alchema s.r.o., Dolní Palava 26, 

    678 01  Blansko
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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

Nově v nabídce

Značkové tenisky CeldesCeldes
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Na kávě v Nemocvičně 
Nemocvična, která vznikla v podstatě jako vedlejší produkt při hledání náhradních 
prostor na dobu, kdy se bude rekonstruovat rehabilitace blanenské nemocnice, má 
za sebou téměř půlroční provoz. O Nemocvičně nadšeně promluvila tisková mluvčí 
Nemocnice Blansko Kateřina Ostrá, která je současně odpovědnou osobou za provoz 
Nemocvičny. Tento projekt je původní nápad vedení nemocnice na využití objektu i 
mimo rehabilitační hodiny, tak, aby se částečně sanovala část nákladů na pronájem 
budovy. S tímto nápadem vznikl ve svém měřítku pro nemocnici naprosto ojedinělý 
projekt – Nemocvična, centrum zdravého sportu pro každého. 

Sponzor rubriky:

sedí. Využívají toho i studenti, pro které je 
vyšší částka naráz složitá a takto si platí 
vždy jeden vstup dopředu. Rezervovanou 
lekci je možné zrušit 20 hodin před lekcí, 
pak se kredity opět vrací na účet klienta.

 Nabízíte nějaká zvýhodnění či benefi ty? 
 Ano, když si nabijete kredit nad pět set ko-
run, přičte se vám deset procent z nabíjené 
částky navíc. Výhodou je bezesporu i to, že 
si nabijete kredit a nemusíte s sebou nosit 
peníze. Recepční stav účtu hlídá, vidí, kolik 
máte na kontě a v případě, že vám kredit 
dochází, sama vás upozorní. 
 Dalšími bonusy jsou například příspěvky 
od pojišťoven, na které klienty aktivně 
upozorňujeme. Všeobecná zdravotní po-
jišťovna například nabízí příspěvek pět set 
korun na rok na dětské pohybové aktivity. 
Když si tedy maminka nabije pětistovkový 
kredit, recepční jí vystaví doklad, s kterým 
jde na pojišťovnu a peníze dostane zpět 
na účet. Dítě má tím pádem předplaceno 
zhruba deset lekcí zdarma. Příspěvek 500 
korun hradí VZP i dospělým, ti ale musí 
procvičit 1.500 Kč. I těm v Nemocničně rádi 
doklad vystavíme.
 Také nabízíme dárkové poukazy, které 
jsou poslední dobou velmi žádané a i u nich 
přičteme k hodnotě poukazu nad 500 Kč při 
dobití 10 %, což jinde není běžné.
 Velkou novinkou a současně benefi tem je 
ta skutečnost, že jsme se od května zapojili 
do sítě MultiSport. Společnost Multisport 
poskytuje svým držitelům/klientům speci-
ální kartičky, s nimiž je možné chodit cvičit 
klidně každý den. Jeden vstup denně do 
jakéhokoliv zařízení, zapojeného do sítě, 

má člověk s touto kartou zdarma. V Blansku je v síti 
poskytovatelů squash, kryté lázně, zimní stadion, 
posilovna - a nově i Nemocvična. Obdobná nabídka 
sportovišť je i v Boskovicích, celá řada zařízení je 
pak v Brně. Zde dokonce i většina koupališť. Dou-
fáme, že se do sítě Multisport brzy zapojí co nejvíce 
poskytovatelů včetně blanenského koupaliště a co 
nejvíce fi rem, které svým zaměstnancům tyto karty 
zprostředkují. Důvod je jasný - čím více poskytova-
telů, tím více fi rem nabídne zaměstnancům tento 
benefi t. Jedná se o velmi zajímavý produkt, přínosný 
jak pro poskytovatele, tak pro klienty, který by ve 
výsledku mohl pomoci ještě více Blansko, troufám 
si říci město sportu, rozhýbat. 

 V čem je tedy Nemocvična jiná než ostatní 
zařízení podobného typu? 
 Především v trenérech. Naši trenéři jsou proškole-
ní, studují sportovní fakulty, mají vztah ke sportu i k 
lidem, někteří jsou přímo fyzioterapeuti nemocnice. 
Nemocvična má motto, které všechno vystihuje: 
Sportuj zdravě. A to je v podstatě náš cíl. Nejen 
rozhýbat město a jeho obyvatele, ale také nabídnout 
pestrou paletu sálových lekcí pod zkušeným dohle-
dem, ze které si vybere opravdu každý. Nabízíme 
jak náročné kardio lekce (Tabata, Core, Břicho 
a pozadí…), tak i relaxační cvičení (různé druhy 
yogy), cvičení pro děti nebo kompenzační cvičení 
pro osoby se zdravotním omezením. V naší nabídce 
naopak nenajdete trampolíny ani jiné metody, které 
mají masovou popularitu, ale nejsou vhodné pro 
všechny a tělo neúměrně zatěžují. Využíváme hlavně 
jednoduchých pomůcek a cviků s váhou vlastního 
těla.
 Jiná je Nemocvična i díky zázemí. To zahrnuje 
mimo cvičebního sálu a menších cvičebních boxů i 
klidovou zónu s recepcí, sportovní bar, wellness zónu 
(místnost s vířivkou a fi nskou saunou). Nabízíme wifi  
free a parkování (byť omezené) zdarma.

 Wellness v Nemocvičně?
 Zatím jsme ve fázi nabídky těchto prostor formou 
privátních rezervací, například po lekcích – pro dva 
nebo pro čtyři lidi, nebo jako víkendový provoz, 
například pro fi rmy nebo sportovní kluby. Jedná se 
o prostory, které nejsou dostupné jinak než přes 
pánskou šatnu, takže nabídka v běžném režimu 
Nemocvičny není ani možná.

 To, o čem mluvíme, tedy lekce pro veřejnost 
pod vedením různých trenérů, probíhá v od-
poledních a večerních hodinách. Co se děje v 
Nemocvičně dopoledne? 
 V současné době zde pracují dvě fyzioterapeutky, 

 Bylo složité projekt Nemocvičny rozjet? 
 Ze začátku nám vůbec nedošlo, kolik s tím bude 
práce, ale za dva a půl měsíce jsme v podstatě rozjeli 
novou fi rmu. Se vznikem této „malé“ myšlenky vznikl 
„obrovský“ projekt s vlastními webovými stránkami, 
rezervačním systémem, novým logem, novým face-
bookovým profi lem, lektory, lekcemi, materiálním 
vybavením, sportovním barem. Ten výčet nemá 
konce.

 Nemocvična funguje již od prosince. Jak hod-
notíte návštěvnost a celkový vývoj? 
 Z kraje nás lidé zrazovali. Hodně lidí myslelo, že 
v Blansku takovýto projekt nemůže vzniknout a už 
vůbec ne „zdravě fungovat“.  My jsme naší myšlen-
ce ale opravdu věřili a považovali ji za maximálně 
smysluplnou, a když to tak je, dáte pak do toho úplně 
všechno. Ne jinak to bylo v případě Nemocvičny a 
myslím, že současný stav, tedy v průměru přes dvě 
stě návštěv týdně, o tom svědčí. Jsem moc ráda, že 
kolem Nemocvičny vznikla nemalá komunita nadše-
ných lidí, a ta se neustále rozšiřuje. Nicméně to není 
důvod polevit a vznášet se na obláčku spokojenosti. 
Naopak. Právě teď je potřeba nejvíc zabrat. Už cítíme 
zodpovědnost nejen za projekt, ale i za všechny ty, 
kteří k nám chodí „potit krev“. To oni vdechli naší 
myšlence život, oni ji neustále podporují a dávají svou 
pravidelnou návštěvou našich lekcí impulz k tomu, 
že nestagnujeme a jdeme stále vpřed. A právě kvůli 
nim, našim klientům, chceme být stále lepší.

 Jaký je systém objednávání na lekce? 
 Většina posiloven a tělocvičen funguje tak, že 
přijdete na lekci a zaplatíte na místě, nebo si koupí-
te permanentku. U nás fungujeme formou kreditů, 
tedy zaplacení lekce předem (stržené kredity po 
rezervaci lekce). Abychom zajistili komfortní cvičení, 
je nastaven maximální počet šestnáct lidí na lekci. 
Právě potvrzená a zaplacená rezervace zajistí, že 
si lidé rezervaci nerozmyslí a nevznikne tak mezera, 
kterou by mohl zaplnit vážný zájemce. Nabízíme 
samozřejmě i možnost jednorázového vstupu, ale 
zde není jistota, že bude místo v lekci volné. 

 Jak tedy rezervace probíhá? 
 Poprvé je možno lekci zarezervovat z domu i bez 
kreditu, jakoby do mínusu, a to na našich webových 
stránkách www.nemocvicna.cz. Po příchodu na lekci 
klient nabije svůj účet libovolnou částkou, zarezer-
vovaná první lekce se strhne a dále si již svůj účet 
spravuje běžným způsobem – tedy dobíjí kredit a 
rezervuje libovolné lekce. Minimální částka nabití 
je sto korun. To doporučujeme zejména nováčkům, 
aby si vyzkoušeli a zhodnotili, zda jim sálové lekce 

které mají svoje cvičební boxy a funguje zde stejná 
fyzioterapie jako v nemocnici. Od července se do 
Nemocvičny přesune kompletně celá ambulantní 
část rehabilitace z Nemocnice Blansko, sice jen na 
přechodnou dobu, ale ta bude trvat skoro půl roku. 
Rehabilitace však i tak bude fungovat v dopoledních 
hodinách a odpoledne do půl čtvrté. Odpolední pro-
voz Nemocvičny tedy zůstane zachován beze změny. 

 Jaké máte plány do budoucna? 
 Plánů je celá řada. Chceme rozjet nutriční pora-
denství s měřením tělesných parametrů, sestavo-
váním jídelníčku a monitorací zlepšení fyzičky při 
pravidelném cvičení. Příští prázdniny bychom rádi 
rozjeli například příměstské tábory, kdy bychom 
rodičům nabídli skutečně kvalitní možnost dobře a 
zdravě stráveného času pro jejich děti. Myslím si, že 
příměstských táborů není nikdy dost, dětí je hodně 
a rodiče musejí chodit do práce i o prázdninách. 
 Trenéři také každý měsíc vyhlašují různé výzvy, 
které jsou založeny například na soutěžích o nejlepší 
výkony či osobní zlepšení. Lidi se účastní, baví je 
to a nás to nesmírně motivuje. I v těchto výzvách 
budeme pokračovat, každý měsíc trošku jiné znění. 
Výzvy bývají zveřejněny na našem Facebooku, kde 
najdete i videa z jednotlivých lekcí. 

 Zdá se, že nápadů je tedy stále dost…
 To je pravda. Čím více lidé chodí a čím více vidíme 
jejich zpětnou vazbu – ať face to face v Nemocvičně 
nebo třeba na Facebooku, který opravdu neskutečně 
žije – všechno nás to obrovsky motivuje.  Často 
slýcháme od klientů, že by chtěli máknout víc, ptají 
se i na víkendový provoz. Proto nyní v červnu roz-
jíždíme velkou červnovou výzvu a současně pokus 
rozšířit nabídku i do víkendu – LAST MINUTE DO 
PLAVEK. Ta spočívá v rezervaci 1 – 4 červnových 
nedělí, kdy bude v Nemocvičně od 10 do 13 hodin 
minisoustředění. Každou neděli originální mix, 

a to jak v Nemocvičně, tak i venku, pokud vyjde 
počasí. Rádi bychom například „osahali“ venkovní 
workoutové prvky, které jsou v Blansku k dispozici. 
Zájemci se mohou do konce května hlásit na recepci 
v Nemocvičně, a my pevně věříme, že i tato výzva 
dosedne na úrodnou zem a Blansko opět nezklame, 
neděle naplní a ukáže, že to tu prostě žije.
 Celý projekt funguje díky tomu, že za ním stojí 
nadšenci. Ať už vedení nemocnice, pro které je 
Nemocvična srdeční záležitost a podporuje ji, jak jen 
jde, tak i partneři, kteří se zapojili a využívají služeb 
Nemocvičny jako benefi t pro své zaměstnance – vel-
ké poděkování Městu Blansku a společnosti Synthon, 
kteří nám věřili, podpořili nás v začátcích a my jsme 
rádi, že jim můžeme už půl roku dokazovat, že to 
byla správná volba. To největší poděkování ale patří 
lektorům a recepčním. Ilona, Květa, Denisa, Jakub, 
Hynek, Nela, Věra, Marek, Marianna, Barbora, tým 
Nemocvičny. Právě oni mají lví podíl na fenoménu, 
který kolem budovy na Smetanově ulici vznikl. To 
oni jsou nosným prvkem té nejkvalitnější reklamy a 
nejlepší zpětné vazby. To za nimi se lidi vrací a díky 
nim se v Nemocvičně cítí dobře. Každý je úplně jiný, 
ale dohromady vytvořili naprosto dokonalý tým. Ten 
funguje samostatně, vzájemně si pomáhají.  
 V neposlední řadě díky i našim „dříčům“. Ne-
dávno jsem byla na recepci svědkem momentu, 
kdy maminka doběhla se svým dítkem, předala ho 
na lekci dětských pohybovek, přiběhla těsně před 
koncem, dítě předala u dveří stojícímu tatínkovi a 
už ve sportovním oblečení svištěla na následující 
lekci Břicho a pozadí. Jelikož jsem se tam zdržela 
dost dlouho, byla jsem svědkem i chvíle, kdy celá 
rudá, ale spokojená a s úsměvem na tváři vyběhla 
ze šaten, u dveří od svého muže přebrala dítko a pro 
změnu šel na Crosstrénink její partner. Když tohle 
vidíte, víte, že děláte správnou věc. 

Marie Hasoňová

Lekce v Nemocvičně 
na vlastní kůži

 „Tak příště zase,“ brebentili mí synové na cestě z Nemocvičny domů. Je jim osm a šest let a 
cvičitelka Nela je nadchla. Ano, s dětmi to vážně umí. Po pravdě – moc jsem nevěřila, že by se i ten 
mladší do cvičení s ostatními zapojil, ale po počáteční nedůvěře jemu vlastní nakonec ztratil veškerý 
ostych a mezi děti zapadl. 

 Dětské pohybovky v Nemocvičně mají za cíl 
rozpohybovat děti, které nejsou členy žádných 
sportovních oddílů. Nejde o to, aby se z nich stali 
vrcholoví sportovci, ale aby si zvykly na pravidelný 
pohyb. Zábavná forma lekce rozpohybuje i ty největší 
pecivály, kteří tělocvik zrovna v lásce nemají, a rodiče 
mohou mít opravdu dobrý pocit, že pro svou ratolest 
udělali něco dobrého. 
 Oproti školní tělesné výchově mají pohybovky v 
Nemocvičně výhodu menšího kolektivu a cvičení bez 
známkování. Nikdo z malých cvičenců nedostává 
pocítit, že něco dělá špatně a že ostatní to umí 
lépe. A co víc – děti cvičí bez rodičů, takže ti mají 
hodinu času na potřebné vyřizování nebo posezení 
v kavárně. 
 Rozhodla jsem se, že Nemocvičnu také vyzkou-
ším na vlastní kůži. Měla jsem z toho trochu obavy, 
protože já bych se mezi ty pecivály mohla směle 
zařadit. Proto jsem se bála, že dostanu tak do těla, 
že se pak týden nepohnu. Opak je pravdou. Do těla 
jsem dostala, ale tak nějak zdravě. 
 Nela Šenková na lekci Fit dance účastnice rozpo-
hybovala pomocí rytmické hudby. Tento styl cvičení 
mám ráda. Navíc je u něj potřeba zapojit i hlavu pro 
pochopení některých cviků a hlavně k zapamatování 
si krátké sestavy, takže procvičíte i mozek. 
 Při kruhovém tréninku i kompenzačním pocítíte 
svaly, o kterých jste si mysleli, že je ani nemáte. 
Nejde o žádné zběsilé pohyby, ale spíš o to, aby 
byly cviky prováděny správ-
ně. Pod těmito názvy lekcí 
jsem si nedokázala nic moc 
představit, proto jsem obě 
navštívila. 
 Kompenzační cvičení s 
Markem Pilátem bych do-
poručila těm, kdo netouží po 
tom, aby se při cvičení zadý-
chali, a zároveň jim záleží na 
zdravém držení těla a chtěli 
by v této oblasti pro sebe 
něco udělat. Trenér klade 
důraz na nácvik správného 
dýchání a na posílení svalů 
opěrného systému. 
 Kruhový trénink. Při něm 
se účastníci rozdělí na dvě 
skupiny, a zatímco jedna 

cvičí, druhá „běhá“. Na místě. A ti, co cvičí, se střídají 
na jednotlivých stanovištích. Chvíli jsem přemýšlela 
nad významem tohoto systému střídání skupin, ale 
pak jsem došla k závěru, že je to opravdu dobře 
promyšleno. Trenérka Barbora Pitříková tak má 
skutečně čas věnovat se každému z cvičících, opravit 
chybné cviky a každému vysvětlit správný postup. 
Cvičící zároveň střídají různé druhy pohybu tak, že 
zapojují každou chvilku jinou část těla, čímž si vlastně 
svým způsobem i trochu odpočinou. 
 Nakonec jsem ještě zašla na jógu. K tomuto 
druhu cvičení jsem zatím nikdy nenašla cestu, ale 
možná jsem jen měla předsudky týkající se zejména 
duchovního zaměření jógy. Nakonec jsem dospěla k 
závěru, že ani jóga není špatná věc a určitě není od 
věci občas zkusit i něco, o čem má člověk nejasné 
mínění. Na webových stránkách Nemocvičny se 
píše, že pro cvičitelku Věru Walter jóga znamená 
jemnost, lehkost, hravost a hlavně radost. Ano, bylo 
to skutečně znát. 
 Rozhodně každé cvičení má pro člověka smysl, 
tím jsem samozřejmě neobjevila nic nového, ale 
pouze jsem si po delší době uvědomila, že zdravý 
pohyb nepůsobí jenom na fyzickou, ale také na 
psychickou kondici. Člověk se vážně po cvičení cítí 
lépe na těle i na duchu. 
 A co se týká dalších lekcí, ty vyzkouším snad 
někdy příště. Nabídka je opravdu pestrá. 

-mha-
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Náměstí prokoukla: 
Nové lavičky a odpadkové koše

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira
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NABÍZÍME PRONÁJEM 

KOMERČNÍCH PROSTOR

Prostory je možno pronajmout i jednotlivě. Studio se nachází v Rájci – Jestřebí v těsné blízkosti 

vlakového a autobusového stanoviště.

 

KADEŘNICTVÍ
- 3 kadeřnické obsluhy, dva mycí boxy, ionizér a další. 

- prostor o velikosti cca 26 m²

MASÁŽE
- plně vybavené, masážní lehátko, lávové kameny

- prostor o velikosti cca 14 m²

MANIKÚRA
- plně vybavené prostory manikúry umožňují komplexní péči o zákazníky 

- od klasické manikúry, parafínové zábaly až po nehtovou modeláž

Komplex celého studia se nachází v přízemí bytového domu. 

Celková výměra 96 m². Cena pronájmu dohodou.

V případě zájmu o pronájem těchto prostor jako celku nebo jednotlivě nás kontaktujte: 

Veronika Rašková,  tel. číslo 777 002 233, e-mail: zakaznickyservis@via-rek.cz

Očima občanů: Důstojné poslední 
rozloučení nebo fraška?

Blansko vydalo publikaci 
o historii továrny Adast

 Pohřeb je těžká věc pro mnoho z nás, obzvlášť když zesnulým byl milovaný člověk. Většině ne-
zbývá než se spolehnout na profesionální přístup lidí, kteří se ve chvílích nejtěžších za nemalý peníz 
postarají o to nejnutnější. O jedné takové „profesionální“ službě, které se nám dostalo v blanenské 
smuteční síni minulý týden, bych se ráda zmínila na stránkách Monitoru.

 Maminka měla pohřeb 16.5.2017 v 15.15 hodin. 
Jelikož jsme už v minulosti byli svědky arogance 
paní JUDr. Rábové, obřad jsme raději dali na starost 
Pohřebnímu ústavu Holub s.r.o. Blansko. Všichni 
jsme měli naši maminku-babičku moc rádi (a to nejen 
rodina), a tak jsme chtěli mít poslední rozloučení 
co možná nejkrásnější a bezproblémové. Spousta 
kytek, krásná fotografi e a především krásná hudba. 
U posledního bodu však nastal velký problém.
 Rozhodli jsme se pro reprodukovanou hudbu z 
CD a dlouze jsme vybírali písničky, které ve svém 
životě měla maminka-babička. Nakonec se nám 
podařilo dle pokynů pohřebního ústavu vybrat pět 
písniček, dohromady v délce asi dvaceti minut. Od-
borník přenesl písničky na CD disk a v pátek 12.5. 
v dopoledních hodinách jsme předali Pohřebnímu 
ústavu Holub k vyzkoušení. Byli jsme tak domlu-
vení, což mi přišlo logické, neboť kdyby náhodou s 
hudbou nebo nosičem bylo něco v nepořádku, dalo 
se to ještě řešit. Do úterního pohřbu se však nikdo 
neozval, takže jsme předpokládali, že je všechno v 
nejlepším pořádku. 
 Jaký šok pro nás rodinu, ale i smuteční hosty na-
stal, když se u třetí písničky začala muzika „sekat“ a 
u poslední skladby zazněly jen počáteční tóny a pak 
nic. Naprostý KLID. Nikdo hudbu ničím nenahradil, 
nepustil znovu. Ve smuteční síni se ve vzduchu vzná-
šely rozpaky. Největší rána však měla teprve přijít. 
Rakev začala z ničeho nic zajíždět, aniž by někdo 
ze zaměstnanců předem upozornil zúčastněné na 
skutečnost, že by měli povstat a vyjádřit tak zesnulé 

úctu. Žádná hudba, žádná příprava, nikdo nic neřekl 
ani neudělal. Takhle jsme si poslední rozloučení 
určitě nepředstavovali…
 Následující den jsme se rozjeli do pohřebního 
ústavu znovu, tentokrát se stížností. U pana Holuba 
nám bylo sděleno, že CD několikrát vyzkoušeli a vše 
bylo v pořádku. CD bylo předáno JUDr. Rábové, která 
prý má dlouhodobý pronájem smuteční síně od MÚ 
Blansko. Pan Holub nám také řekl, že to není první 
spor z jeho strany s paní Rábovou. Ale vždy, a to je 
s podivem, se nic neděje, i když stížnosti předává i 
na městský úřad.
 Paní doktorka Rábová naši stížnost nepřijala. 
Prý z její strany bylo vše v pořádku. Pán, který CD 
nahrál, tvrdí, že v kremační síni je zastaralé zařízení 
na přehrávání, čímž snad problém mohl vzniknout. To 
však nás, jako klienty, kteří za pohřeb utratí několik 
desítek tisíc, nemusí vůbec zajímat a taky nezajímá. 
Neuvěřitelně trapnou chvíli ve smuteční síni už nikdo 
z našich životů nevymaže, pohřeb milované osoby 
už se víckrát opakovat nebude. Chtěla bych tímto 
varovat další klienty a širokou veřejnost před nepro-
fesionálním přístupem, kterého se nám v blanenské 
smuteční síni dostalo, předejít tak dalším možným 
fi askům a sjednat nějakou nápravu. 
 Nespokojenost jsem slyšela z mnoha stran. Přála 
bych si, aby tuto skutečnost prošetřil i MÚ Blansko. 
Zatím to však vypadá, že tato praxe je běžná, nikdo 
ji neřeší a řešit nechce. Jak jinak si vysvětlit chování 
a přístup JUDr. Rábové?

Dcera Květa Buchtová s rodinou

 Na náměstí Republiky, Svobody a na Wanklově náměstí byly vyměněny lavičky a odpadkové 
koše. Přispějí k většímu pohodlí obyvatel i návštěvníků Blanska a snad i k lepšímu udržování 
čistoty ve městě. 
 Nových laviček je téměř osmdesát. „Opravy 
stávajících laviček by byly velmi nákladné, protože 
jejich konstrukce byla z velkého počtu kusů dřeva. 
Nové lavičky jsou již vyrobeny tak, aby jejich údržba 
byla jednodušší a levněj-
ší,“ vysvětlil místostarosta 
města Jiří Crha. 
 Jejich zakoupení přišlo 
přibližně na půl milionu 
korun. Zachovalé lavič-
ky však přece jen město 
nechá zrekonstruovat a 
postaví je do míst, kde 
doposud chyběly, napří-
klad kolem cyklostezek. 
 Nové odpadkové koše 
mají objem 45 litrů, což 
je přibližně dvojnáso-
bek původních. Celkem 
bylo dodáno dvaatřicet 
nových košů, jejichž po-
řízení stálo zhruba sto 
tisíc korun. „Stávají-
cí koše byly malé a na 

některých místech po víkendu koše přetékaly, 
protože se vysypávaly až v pondělí,“ doplnil 
Crha. 

-mha- 

 Blansko vydalo novou publikaci nazvanou Vzpomínky na minulost aneb od Ježků po ADAST. 
Jejím autorem je Miroslav Buchta a vyšla v rámci historické edice, kterou Město Blansko vydává 
od roku 2015. 
 „Kniha se zabývá nesmělými počátky bývalé fi rmy 
K & R Ježek, přes její vrcholné období prosperity, 
hospodářskou krizi, poválečné změny a éru Kera-

mostroje, ale zejména se věnuje vzniku a existenci 
ADASTu, jeho výrobnímu programu i zániku pod-
niku, který nastal počátkem tohoto století,“ popsal 

vedoucí odboru kanceláře 
tajemníka Jiří Kučera. Pu-
blikace je doplněna mnoha 
fotografi emi. 
   Zastupitelé města knihu 
slavnostně pokřtili ve středu 
17. května. Nyní je v prodeji 
v Informační kanceláři Blan-
ka a na pokladně Muzea 
Blanenska za 150 korun. 
   V rámci historické edice 
ZDíK již vyšla knížka Hrady, 
hrádky a tvrze na Blanensku 
a sborník prací o Karolině 
Meineke. „Do konce roku 
2017 by měl spatřit světlo 
světa ještě díl čtvrtý, věno-
vaný sportovní legendě Lud-
víku Daňkovi,“ poznamenal 
Kučera. 

-mha-
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Výhodnější cena tepla
v BlanskuOmezení na železniční trati

móda 
  Dana

Svatební salon Dany Beránkové 

v Horní Lhotě nabízí:

*svatební šaty i ve větších 

velikostech+doplňky

*společenské šaty dlouhé

*bílé šaty do tanečních

*šaty pro družičky

Tel:777925553, www.modadana.cz 

Nabízíme Vám příležitost stát se součástí 

týmu společnosti zaměřené na dodávky 

energetických staveb a technických zařízení 

budov.

  PROJEKTANT TZB
VAŠE ÚKOLY
- příprava projektů TZB

 (vytápění, tepelná čerpadla, ZTI)

- technické konzultace a návrhy řešení

- zpracování rozpočtů

- projektový dozor

NABÍZÍME
- odpovědnou a zajímavou práci, 

 ve které se nebudete nudit

- fi nanční ohodnocení odpovídající 

 praxi a dosaženým výsledkům

- fi remní vzdělávání a odborné kurzy, 

 přátelský pracovní kolektiv

POŽADUJEME
- vzdělání stavebního 

 nebo technologického směru

- praxe v oblasti přípravy dokumentace 

 staveb TZB, zkušenosti s rozpočtováním

- technické znalosti postupů stavebních 

 prací, autorizace výhodou

- aktivní přístup, komunikativnost, 

 spolehlivost

- ŘP - sk.B

V případě zájmu zašlete svůj profesní 

životopis na e-mail info@cergo.cz 

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

›› SOU strojní nebo praxi

›› 
fyzickou  zdatnost 

›› 

›› 

›› 

 

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

 V době od 3. června do 10. září dojde k výlukám mezi stanicemi Brno-Židenice a Brno hlavní ná-
draží. V tomto úseku bude provoz vlaků zcela zastaven, a to kvůli opravě tzv. Pražského viaduktu a 
4. nástupiště na Hlavním nádraží. 

 Osobní vlaky linky S2 IDS JMK ze směru Letovice 
a Skalice nad Svitavou jedoucí přes Blansko budou 
ukončeny v Brně-Židenicích, odkud bude zajištěna 
náhradní tramvajová doprava na zastávku Brno-
-Hlavní nádraží. Taktéž v opačném směru – tramvají 
bude možno dopravit se z centra Brna do stanice 
Brno-Židenice, odkud 
budou vypraveny vlaky 
ve směru Letovice a 
Skalice nad Svitavou. 
 Spěšné vlaky Sp 
1971, 1973, 1975 a 
1977 budou ukonče-
ny v železniční stanici 
Brno dolní nádraží. 
Spěšné vlaky Sp 1972, 
1974 a 1976 budou 
výchozí ze železniční 
stanice Brno dolní ná-
draží. Mezi Hlavním a 
Dolním nádraží poje-
dou v obou směrech 
náhradní autobusy. 
 Posilové vlaky Rá-
jec-Jestřebí – Blansko 
– Brno v obou smě-
rech jedoucí v době 
ranní a odpolední špič-

ky jsou po dobu výluky zrušeny bez náhrady. Tyto 
vlaky jsou ve výlukovém jízdním řádu zvýrazněny 
přeškrtnutím. Více informací včetně podrobných 
jízdních řádů najdete na www.idsjmk.cz. 
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 Jak již informovalo město Blansko i ZT energy občany města a další odběratele tepla z CZT Blansko, 
díky odkupu technologie městem od innogy Energo a také podepsáním nájemní smlouvy prostor 
pro provoz kogeneračních jednotek ZT energy, od 1.1.2017 klesne cena tepla v Blansku na 535 Kč 
vč. DPH/GJ.

Nové dodatky
 Proto již společnost ZT energy chystá pro odběra-
tele nové dodatky ke smlouvám o dodávkách tepla, 
které nahradí ty původní z prosince 2016 a které 
stanoví od 1.1.2017 deklarovanou cenu 535 Kč/GJ.
 ZT energy se zavázalo tyto dodatky zpracovat a 
odeslat do konce května 2017, takže odběratelům 
by měly dorazit nejpozději v prvních dnech měsíce 
června.

Nejnižší cena z okresních 
měst v JM kraji

 Nová cena, která platí od 1.1.2017, je vůbec nej-
nižší cenou za tepelnou energii z CZT v okresních 
městech Jihomoravského kraje a stává se tak více 

konkurenceschopná proti alternativním zdrojům 
tepla.
 Pro vaši představu se můžete podívat na graf, 
který ukazuje předběžné ceny tepla pro rok 2017 ve 
vybraných městech na jižní Moravě.

Nové služby 
pro zákazníky

 V tomto roce se zákazníci ZT energy mohou těšit 
nejen na nižší cenu tepla, ale také na větší komfort 
a přehlednost při správě jejich odběrného místa. ZT 
energy nyní dokončuje práce na novém zákaznickém 
portále, který nabídne komplexní přehled o odběr-
ném místě tepla: faktury, vyúčtování, kalkulace ceny 
tepla, smlouvy a mnoho dalšího. V průběhu června 
dostanou odběratelé bližší informace a portál bude 
plně funkční od července 2017.
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Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

726. května 2017

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* NABÍDKA PRÁCE: Satek Samsara - Birgá-
da/Dohoda - Pomocník do kuchyně. Mzda 
70,- Kč. Kontakt: 776718030.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! Kvalitní 
loňský tmavý med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena 140,- Kč/kg -  v 1 a 5 kg sklenicích. Po 
domluvě dovezu větší množství do Blanska a Boskovic. 
Tel. 723967473.
* 2+1 cihlový 50 m², v OV, 6 patro, balkon, sklep, komora. 
Lokalita  Blansko Dvorská. Ne RK. Tel. 721187154.
* Dva malé přímotopy, vozík na dvou kolech a ruční kráječ 
na potraviny s nástavci. Vše zachovalé. Tel. 737808278.
* Levně 10 dílů Černých baronů a další vydání Švandrlík, Ne-
prakta. Knihy jsou nové, vhodné jako dárek. Tel. 737808278.

      PRODEJ    

Přijmeme 

POMOCNOU SÍLU 
DO KUCHYNĚ

a brigádníka na obsluhu 
letní zahrádky

Dobré platové podmínky. 
Stravování zdarma.   

tel. 608707625

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Screamers: 20 let s vámi –  přesunuto na 4.6.2017 v 
19 hod. Vstupné 300 Kč.
Hradišťan a Jiří Pavlica – 11.6.2017 v 16:00 hod., kostel 
ve Křtinách, vstupné 270 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 14.6.-18.6.2017, vždy v 18 
hod. 
14.6.2017 Skvosty klasiků – Komorní soubor Quartetto 
Telemann (Sloupsko–šošůvské jeskyně). Cena stání 
350 Kč.
15.6.2017 Letní nálady – Lucie Bílá a Petr Malásek 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 540 Kč, 16.6.2017 
Čarovné tóny – Spirituál kvintet s Dagmar Peckovou 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 450 Kč.
17.6.2017 Souznění – 4TET s Jiřím Kornem (Kateřin-
ská jeskyně). Cena stání 450 Kč.
POZOR – Přidán koncert J. Korna ve 20:00 hod.
18.6.2017 Pocta Vivaldimu – Jaroslav Svěcený a 
orchestr Virtuosi Pragenses (dno propasti Macocha). 
Cena stání 450 Kč
Ivan Hlas Trio – 15.6.2017 v 18:30 hod., Katolický 
dům. Cena 160 Kč
Ladies Night – 17.6.2017 ve 21 hod, Boby centrum 
Brno. Cena 499/799/999 Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017 od 12 hod, Zá-
mecký park Blansko. Vstupné do 19.6. 499 Kč, děti 
3-15 let 199 Kč. 
Pink Floyd Revival – 1.7.2017 ve 21:00 hod., Letní kino 
Rájec-Jestřebí, vstupné 220 Kč v předprodeji, 250 Kč 
na místě, děti do 150 cm 150 Kč.
KilianGang Motosraz 5.ročník – 21.7.-23.7.2017 od 15 
hod, Areál pod lesem Voděrady. Vstupné do 31.5. 450 
Kč, do 16.7. 550 Kč, na místě 600 Kč.
Kamil Střihavka a Leaders! – 6.8.2017 v 19:30 hod, 
Letní kino Lysice. Vstupné do 30.6. 250 Kč, děti do 
15 let 50 Kč.

Aktuální pozvánka:
Dětský den v zámeckém parku – 27.5.2017 od 13 hodin 
ožije zámecký park bohatým programem dětského dne. 
Na děti čekají soutěže, divadlo, zábavný program se 
Šmouly nebo s Anetou Kuklínkovou, dětský koutek plný 
atrakcí nebo degustace čokolády. Na své si přijdou i 
dospělí, které čeká koncert Yvetty Blanarovičové a 
Josefa Vojtka nebo ukázky dravého ptactva. Celý den 
završí ohnivé vystoupení Freestyle Show. Podrobný 
program naleznete na www.ksmb.cz.

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

-MaT-

* Prosím, nemá někdo body Billa? I jeden vnučku potěší. 
Tel. 731084464.
* Hledám pronájem 3+1 v BK bez kauce s výtahem nebo 
přízemí, dlouhodobě. Tel. 736239604.
* Pronajmu garáž na ulici Divišova. Tel. 736623565.
* Sháním panenky pro vnučku, i staré z půdy, i poškozené, 
dále chrastítka, dudlíky apod. Tel. 731084464.
* Kdo daruje menší kamna, např Petry, do maringotky. Tel. 
737002332.
* Daroval by někdo do klubovny stará křesla a menší stůl? 
Tel. 737002332.

      RŮZNÉ    

Zlaté Slunce 2017

Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 
ihned přijme 20 zručných lidí  na pozici 
Elektromechanik (i bez praxe a vzdělání 
v oboru).  
Nástupní mzda dle zkušeností 22 - 25 000 
Kč. Odměna za nástup 5 000 Kč a mnoho 
dalších benefi tů. Nyní je v závodě otevře-
no 40 volných pozic. Tel.: 549 426 809
E-mail: prace.drasov.cz@siemens.com
Web: siemens.cz/semd/prace

BAZAR NÁBYTKU
PRODEJNA ZRUŠENA

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

TELEFON 

NA SMLOUVĚ

V DOLNÍ LHOTĚ

NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO!  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SBD MACOCHA, 

KAMNASERVIS.CZ

Šestý titul Mistra ČR 
pro Kamila Vašíčka

 Třetí kolo Národní soutěže prvoligových hráčů 
v Boccie, která je vypsána pro sportovce čtyř 
zdravotních tříd BC1 až BC4, se konalo 13. – 14. 
května v Brně. 
 Dvoudenní turnaj se hrál systémem každý s kaž-
dým. Ze součtu všech získaných bodů za všechna tři 
ligová kola vyšel Mistr České republiky pro rok 2017 
a tím nebyl nikdo jiný, než Kamil Vašíček z Blanska, 
dlouholetý člen ParaCENTRA Fenix. Získal tak již 
šestý titul Mistra ČR v Boccie.
 „Získat další titul Mistr ČR je pro mě velká událost. 
Obhajoba je vždy těžší, jelikož každý ze soupeřů mě 
chce stále porazit jako toho nejlepšího. Jsem rád, 
že jsem opět porazil i stávající reprezentanty pod 
vedením školených trenérů. Děkuji asistentkám a 
rodičům za pomoc na trénincích, Sportovnímu klubu 
Kociánka Brno za zařizování tělocvičny a závodů a 
také „fyzoušům“ a přátelům v ParaCENTRU Fenix 
za fyzickou přípravu a fandění,“ uvádí Kamil Vašíček. 
Více najdete na jeho webu www.kamilvasicek.cz. 
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Po dubnovém squashovém turnaji, na který přišlo 
o něco více hráčů než na turnaje předešlé, se dá říct, 
že se vyrovnalo nebo alespoň pozměnilo pořadí v 
obou našich doprovodných soutěžích.
 V „Turnajovém Leaderu“ Jiří Pánek snížil ztrátu 
na vedoucího Jakuba Sedláčka a na druhém místě 
má 62 bodů. Vedoucí Sedláček však stále drží s 84 
body slušný náskok. Od třetího do šestého místa se 
vytvořila natěsnaná skupina hráčů v pořadí: Pavel 
Procházka 45, Zdeněk Minář 42 a dvojice Daniel 
Bláha, Ivo Graff y 40 bodů.
 V druhé doprovodné soutěži „Turnajový Mág“ se 
nám přesunula celá špička. Velkým počtem odehra-
ných setů se na první příčku  vyhoupl Jakub Sedláček 
(99 setů). Naopak druhý Pavel Procházka ztratil a má 
96 setů. Ještě třetí Ivo Graff y má s 94 sety slušnou 
šanci na celkové vítězství v této soutěži. Za touto 
trojicí je pak velký odstup. Čtvrtý Jirka Pánek ode-
hrál 77 setů, pátý Vláďa Hloušek 55 a šestý Zdeněk 

Minář 52 setů. Již nadcházející květnový turnaj však 
může tyto prozatímní výsledky změnit. Záleží to jen 
na vaší další účasti na našich pravidelných turnajích. 
V obou výše uvedených doprovodných soutěžích 
je po dubnovém squashovém turnaji vedeno po 17 
hráčích. Věřím však, že po květnovém turnaji se nám 
toto číslo o něco zvýší.
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Otevírací doba
 Po 07:00 – 21:00
 Út 07:00 – 21:00
 St 07:00 – 21:00
 Čt 07:00 – 21:00
 Pá 07:00 – 21:00
 So ZAVŘENO
 Ne 14:00 – 19:00

 Celostátní-
mu kolu v Blan-
sku předcházela 
dvě soutěžní 
zemská kola ve 
Dvoře Králové 
nad Labem a v 
Brně. V těchto 
kolech soutěžilo 
celkem 74 fi lmů, 
což je opět vel-
ký nárůst oproti 
předchozím roč-

níkům. Porota musela tedy podle propozic soutěže ze 
snímků oceněných v zemských kolech provést předvý-
běr a do celostátního kola v Blansku poslala soutěžit 
celkem 30 fi lmů.
 Soutěž začíná ve čtvrtek 8. 6. 2017 v kině v Blan-
sku. 
 Na úvod pořadatelé připravili v rámci doprovod-
ného programu pro nejmladší generaci, tedy děti z 
mateřských škol a z prvního stupně ZŠ z Blanska, 
projekci animovaných pohádek. V předchozích letech 
se tyto projekce setkaly u škol s velkým úspěchem. 
Proto pořádáme již třetí pokračování, které nese název 
„Pohádková fi lmová zahrádka 3“. Autory krátkých ani-
movaných snímků pro nejmenší diváky jsou Jaroslav 
Nykl a Bohumír Novák. 
 Následně budou zahájeny fi lmové projekce soutěžní 
kategorie školních fi lmů, rozdělené do dvou věkových 
kategorií určených pro základní a střední školy.
 Také letos bude rozbor fi lmů doplněn okamžitým 
hlasováním porotců pro jednotlivé fi lmy a na jeho konci 
již budou autoři vědět, jak se jejich fi lm umístil.
 Na workshopu s názvem „Animace? To je ono!“ si 
účastníci vyzkouší svůj talent v oblasti tvorby scénáře, 
natáčení, střihu, zvuku, práce s kamerou a letos, jak 
název workshopu napovídá, především v oblasti fi lmo-
vé animace. Mezi členy poroty jsou zkušení animátoři 
a ti také jako lektoři poradí mladým fi lmařům v jejich 
tvorbě. 
 Vyhlášení výsledků a předání cen autorům vítězných 
snímků se uskuteční ve čtvrtek 8. 6. 2017 ve 20 hodin 
v blanenském kině na Slavnostním fi lmovém večeru. 
Jeho hostem bude fi lmová režisérka Galina Miklínová. 
Diváky čeká beseda o jejím fi lmu Lichožrouti, který bude 
po besedě promítnut. Na akce Zlatého Slunce srdečně 
zveme všechny zájemce z řad dětí i dospělých. Všechny 

soutěžní projekce a také promítání fi lmu Lichožrouti 
(rezervace místa na www.kinoblansko.cz) jsou zdarma. 
 V pátek 9. 6. 2017 bude v Kulturním středisku města 
Blanska pokračovat doprovodný program workshopem 
s názvem „Animace? To je ono!“
 Blanenský fi lmový kroužek se do celostátního kola 
soutěže probojoval s reportáží „60 let Erbenky“, ve které 
žáci zachytili oslavy 60 let své školy.
 Podrobné informace o programu a o promítaných 
fi lmech mohou zájemci najít na serveru fi lmdat.cz

Mgr. Jaroslav Cinkl

Program:
ČTVRTEK 8. 6. 2017 - KINO BLANSKO
8.00 - 8.45 Pohádková fi lmová zahrádka 3 
(pásmo animovaných fi lmů pro děti), projekce pro děti 
z blanenských MŠ a 1. stupně ZŠ
9.15 - 9.25 Slavnostní zahájení soutěže školních fi lmů 
Zlaté Slunce 2017
9.30 - 10.30 Projekční soutěžní blok I.
10.45 - 11.50 Projekční soutěžní blok II.
12.00 - 14.30 Přestávka – oběd
14.30 - 15.20 Projekční soutěžní blok III.
15.30 - 16.20 Projekční soutěžní blok IV.
16.30 - 18.30 Hodnocení fi lmů a hlasování odborné 
poroty Zelená – Červená - STOP
18.30 - 19.15 Přestávka - večeře 
19.15 - 19.30 WORKSHOP „Animace? To je ono!“ 
(KSMB – Dělnický dům Blansko), kombinovaný fi lmový 
workshop pro autory – úvod, rozdělení do týmů
20.00 Slavnostní festivalový večer – KINO Blansko
* Předání cen celostátní soutěže autorům vítězných 
fi lmů.
* Beseda s fi lmovou režisérkou Galinou Miklínovou o 
natáčení fi lmu Lichožrouti. 
* Projekce fi lmu Lichožrouti
Vstup zdarma – rezervace na www.kinoblansko.cz

PÁTEK 9. 6. 2017 * KSMB BLANSKO
9.30 - 12.00 WORKSHOP „Animace? To je ono!“ 
Natáčení fi lmů, konzultace s lektory, postprodukce fi lmů
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 15.00 WORKSHOP „Animace? To je ono!“ - 
zpracování fi lmů.
15.00 Projekce hotových snímků, ukončení workshopu.
Změna programu vyhrazena!

 14. ročník celostátní soutěže neprofesionální fi lmové tvorby ve školní kategorii proběhne v Blansku ve 
dnech 8. – 9. 6. 2017.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

hledáme OPRAVÁŘE OBUVI hledáme OPRAVÁŘE OBUVI   
i důchodce na zkrácený úvazeki důchodce na zkrácený úvazek
Bližší informace:

tel. 516 414 488, 603 210 397 

e-mail: obchod@obuv-konsorcium.cz
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ROZHODNĚTE SE

A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozů FABIA COMBI TRUMF: 

4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.

Model ŠKODA FABIA COMBI v provedení TRUMF vás potěší skvělou 

výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání 

s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý kožený 

paket a další. ŠKODA FABIA COMBI TRUMF je nabízena včetně 

prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, s možností 

50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc 

s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč. 

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům 

ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu na Infolince ŠKODA,

tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

274 900 Kč
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

OBL: Červen vás provede 
krásnou krajinou

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

Basketbalisté převzali 
pohár a zlaté medaile

 Basketbalisté klubu BBK Blansko v kategorii do 
13 let převzali pohár a zlaté medaile za vítězství 
v Oblastním přeboru. Cenné relikvie jim předal 
blanenský místostarosta Jiří Crha. Úspěch mladých 
basketbalistů a basketbalistek je o to větší, že 
polovinu blanenského týmu tvořily dívky. „Dokázali 
jsme uspět v soubojích s výlučně chlapeckými týmy. 
Letos se nám dokonce podařilo porážet i věčného 
rivala z Podolí,“ neskrýval spokojenost trenér Antonín 
Zezula. 

 Příští sezóna bude z hlediska obhajoby prvenství 
složitá, protože mnoho opor, které se uplatnily i v 
ligových týmech v Brně, už nemůže v této kategorii 
nastupovat. „Dívkám, které končí v našem klubu 
úplně, přejeme hodně úspěchů v jejich nových pů-
sobištích. V Brně bude hrát i několik chlapců, ti nám 
ale mohou pomáhat ve starších kategoriích,“ dodal 
blanenský trenér.

(kaj)
Foto: archiv BBK Blansko

DISTRIBUCE 
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přijme brigádníky pro doručování 

a žádá čtenáře o směrování 
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tel. zázn. 516418118
e-mail: info@nemovis.cz

 Hlavně po lesních a polních cestách budete v červnu běhat v závodech Okresní běžecké ligy. Třetí 
nejhojnější měsíc v kalendáři Okresní běžecké ligy uzavírá nabité jaro. Dovede vás do Doubravice, 
Spešova, Veselice a Sloupu.

 V OBL dominuje dvojice z týmu Elite Sport Bosko-
vice Tomáš Jančík, Vojtěch Grün, kteří v květnu drželi 
první a druhé místo. Ze stejného týmu je i nejlepší 
jarní běžkyně Monika Procházková. S dospělými ka-
tegoriemi se rozjela i Žákovská liga Tajovský reality. 
Dle průběžných výsledků už je deset bronzových 
medailistů a v posledním květnovém závodě už 
můžou být první stříbrní. V této soutěži jde hlavně o 
účast na více závodech.
 Květen byl tradičně plný závodů, uzavírá ho 6. roč-
ník Šamalíkovy míle v Ostrově u Macochy v sobotu 
28. května. Na fotbalovém hřišti bude opět připravený 
bohatý program se spoustou muziky a tratě pro 
všechny kategorie. Už o dva dny později bude jasno 
o vítězi jarní části Hraběnka cupu. Třetí závod se 

běží v úterý 30. 
května z Ráječka 
do Petrovic.
  Červen otevře 
hned první sobo-
tu Svitava kros v 
Doubravici nad 
Svitavou. Ro-
vinatá trať, kte-
rá ale umí také 
potrápit, zvlášť 
v teplém poča-
sí. V sobotu 10. 
června se běží 4. 
ročník Lesempo-
lem. Do krásné 
vesnice na kopci 
láká závod věr-
ný svému názvu, 
známá rozhledna 
i pouť, která se 
koná ve stejném 
termínu. Pořa-
datelé připravili i 

letos bohaté občerstvení a tratě pro všechny věkové 
kategorie, každý účastník také obdrží pamětní číslo 
a medaili. Do konce května je startovné se o dvace-
tikorunu levnější.
 O týden později láká k dalšímu krajinářskému zá-
žitku Spešovský kros okolo Jedle. Po úvodní ročníku, 
kdy nebylo jasné, jestli se závod uchytí, už patří ke 
stálicím běžecké ligy. Červen uzavře 25. 6. Sloupský 
lesní běh, bývalá Sloupská lesní patnáctka, tedy 
závod bez startovného a bez cen, s čistým zážitkem 
ze sportu a setkání s přáteli.
 Co nejvíc spokojených letních kilometrů přeje OBL. 
Informace o závodech, výsledky a fotografi e najdete 
na stránkách www.oblblansko.cz

-obl-

Ligový květen atletiky ASK Blansko
 Vše nám začalo 6. května prvním kolem družstev juniorek v Břeclavi, kde naše družstvo mladých 
atletek získalo ze sedmnácti družstev výborné šesté místo v konkurenci družstev z  Moravy a Slezska. 
Na této akci nás reprezentovaly Leona Marečková, Martina Hlaváčková, Radmila Centnerová doplněny 
atletkami brněnského týmu Čiba sportu Brno.
 Dalším květnovým podnikem pro nás bylo první 
kolo druhé ligy žen skupiny E v Uherském Hradišti 
konané 13. května kde naše holky braly výborné 
čtvrté místo z devíti družstev a porazily daleko zvuč-
nější oddíly z Moravy, na této akci nás reprezentovaly 
ve složení Leona Marečková, Martina Hlaváčková, 
Radmila Centnerová, Barbora Danihelková, Zdena 
Klinkovská, Magda Konečná, Barbora Krejčiříková a 
Jana Kakáčová, opět doplněny o závodnice brněn-
ského Čiba týmu.
 Vše pro nás vyvrcholilo soutěžemi staršího a mlad-
šího žactva, kde ve starším žactvu Pavla Štoudková 
v Hodoníně vyhrála jak 300 m, tak i 800 m a přispěla 
svému družstvu Čiba sportu, za které v letošním roce 
v družstvech hostuje plným počtem bodů k prvnímu 
místu. 
 V mladších žácích i žákyních se konaly dvě kola 
družstev, a to v Brně na Laštůvkové, kde naše mladá 
družstva obsadila v dívkách páté místo a v chlapcích 
šesté místo. Pro naše mladé atlety jsou tyto závody 
cennými zkušenostmi do dalších bojů v druhém kole. 
 V Brně na Palackého vrchu byly dívky na sedmém 
místě a chlapci na místě pátém. Na těchto závodech 
startovali naši mladí atleti v mladších žákyních (Ju-
lie Látalová, Julie Matušková, Natálie Poláčková, 
Markéta Klimešová, Leona Jandáková, Monika 
Chloupková, Denisa Sedláková, Diana Křížová, 
Kateřina Králíková, Klára Zukalová, Eliška Zama-
zalová, Zuzana Jandáková a Daniela Bezdíčková) 
a v mladších žácích (Dominik Hanák, Marek Malits, 
Patrik Filka, Denis Elinger, Lukáš Zahálka a Radek 

Malits). Za Čiba sport Brno v mladších žákyních 
ještě startovaly Veronika Jakusidisová a Dominika 
Bezdíčková, které v této soutěži za brněnský tým 
hostují. 
 V sobotu 20. května se konalo druhé kolo ligy 
juniorek ve Vítkovicích, kde náš oddíl obsadil sedmé 
místo a Leona Marečková si vytvořila osobní rekordy 
na 100 m a 110 m překážek. Druhá naše závodnice 
Martina Salčáková startovala po dlouhé pauze a 
vedla si také výborně. Na závěr bychom vás rádi 
pozvali na třetí kolo soutěže mladšího žactva, které 
náš oddíl pořádá na atletickém stadionu v Blansku 
8. června.

-mb-


