
- Prodej bytu 1+kk Blansko-Sladkovského, 3. p., 33 m2, nízké náklady…NC – 1.200 tis. Kč 
- Prodej garáže Blansko – u kina, 20 m2, EE je nyní dočasně odpojena..NC – 250.000 Kč
- Prodej chaty Olomučany, 2.p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd … NC – 950 tis. Kč 
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 
- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Milan Knížák v galerii - str. 2 Stavba autobusového nádraží se chýlí ke konci - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Před pár dny jsem se pracovně dostal na akci, na kterou bych se za normálních 
okolností v současném stavu asi nepodíval. Byl to seznamovací večírek pro do-
spělé v doporučeném věku 30 – 40 let. Ojedinělé organizované setkání se konalo 
v Brně a zúčastnilo se jej více než osmdesát „singles“, čili nezadaných, kteří tou-
to cestou přišli navázat kontakt s protějšky se stejným zájmem. Nezůstat sami. 
Myšlenka, organizace a ve fi nále i závěr celého večírku mne inspirovaly k tématu 
dnešního úvodníku.

Seznamte se, prosím!

vědomostní kvíz; zatím soutěžily týmy. Na 20. 
hodinu byly připraveny soutěže, které museli 
všichni zúčastnění absolvovat už v párech. První 
byla v rozpoznání pálenek, v další se skládaly 
obrazce, třetí soutěží bylo foukání pingpongo-
vého míčku po stole – slalom a poslední byl 
kroket, kde se míček ve tvaru srdce nepohyboval 
tak úplně podle předpokládané trajektorie. Za 
„smajlíky“, které získali účastníci na soutěžích 
a za vyplněný dotazník, si mohli odnést dárky z 
tomboly, ve které bylo asi 60 cen v celkové hod-
notě přes 15 tisíc (velký plyšový medvěd za 10 
smajlíků, láhev prosecca za 5 smajlíků, dárkové 
balení piv za 2 smajlíky apod.). Na soutěžích 
bylo neustále plno, lidé se bavili a soutěžili až 
do kompletního vybrání celé tomboly.
 Ve 21,30 se zaplnil taneční parket, jelikož byla 
na řadě škola tance pod taktovkou zkušených 
lektorů z taneční školy Mighty Shake. Nela a 
Radek jsou několikanásobní mistři světa ve 
street dance, Radek je navíc vtipný a zábavný 
moderátor, a tak v následující půlhodince nebyla 
nouze o zábavu. Na některých zúčastněných 
bylo při tanci jasně vidět, že si padli do oka. Ná-
sledovalo naše zábavné kostýmové vystoupení 
ABECEDA. Během hodinového bloku byl parket 
plný lidí a atmosféra velmi veselá. Celý večer 
potom zakončila diskotéka.
 Bylo naprosto úžasné sledovat, jak účastníci 
opouštějí večírek v párech a člověk už si mohl 
jen domýšlet, jakým směrem se asi jejich večer 
a životy budou ubírat dál.
 Party pro nezadané se konala již podruhé a 
rozhodně ne naposledy. Z mého pohledu je to 
úžasná příležitost pro všechny, kteří se chtějí 
seznámit nebo jen pobavit ve společnosti jiných 
nezadaných lidí. Brno není tak daleko a podobné 
akce tu až doposud chyběly. Pokud i vy máte z 
jakéhokoli důvodu problém s navázáním kontak-
tu s opačným pohlavím, případně toužíte po jiné 
formě seznámení, doporučuji mrknout na www.
facebook.com/SinglesC a počkat si, až Radka 
uspořádá další akci. Já vám budu držet palce a 
doufat, že třeba vy opustíte sál s někým, s kým 
pak strávíte zbytek života. 

Martin Müller

 Asi se shodneme na tom, že člověk je tvor, 
kterému je předurčeno žít v párech. Nikdo by 
neměl být sám. Některé dokonce samota a pro-
blém najít si partnera dokážou trápit celé roky. 
Totéž si říkala Radka, která se vlivem osudu ve 
svých jedenatřiceti letech rozvedla a zjistila, že 
seznámit se v tomto věku není žádná legrace. 
 „Když jsem se najednou ocitla sama, koukala 
jsem po příležitostech, kde a jak se seznámit. 
Prakticky všechny mé kamarádky jsou vdané, 
mají rodinu a budují domovy, takže lítat někde 
po diskotékách či barech a lovit chlapy určitě 
nemají v plánu. Já navíc nejsem tento typ a 
vím zcela jistě, že muže svých snů zrovna tady 
nenajdu. Prošla jsem inzeráty, párkrát se zúčast-
nila rychloseznamkových akcí v Brně, ale nic z 
toho mi nesedělo. Brno je velké město, ale větší 
seznamovací akce se tu žádná nekonala. Jelikož 
pracuji již dlouhou dobu v marketingu, rozhodla 
jsem se, že ji uspořádám sama,“ říká mi Radka 
a dodává, že první večírek pro nezadané už v 
Brně úspěšně pořádala loni. „Mám kolem sebe 
skvělé kamarády a kolegy, se kterými pořádáme 
eventy a zábavné večery pro fi rmy každou chvíli, 
a tak se tato možnost přímo nabízela. Tuto akci 
děláme ve svém volnu jen tak pro zábavu. Jsem 
ráda, že všichni, kdo se na organizaci podílejí, 
jsou přesvědčení o tom, že to má smysl.“
 Na večírku jsem pomáhal s technickým zajiš-
těním a podílel se na kulturním programu, a tak 
jsem mohl od začátku až do konce sledovat jeho 
průběh. Před 19. hodinou se do Kinokavárny v 
Černých polích začali trousit první zúčastnění. 
Každý dostal při vstupu skleničku sektu a placku 
se svým jménem, kterou si připevnil na oděv a 
posadil se do sálu. Zajímavé bylo, že příchozí 
si nesedali nesměle každý k jinému stolu, ale 
začali ihned po příchodu přisedat k ostatním a 
ihned komunikovat. Hned po příchodu každý 
obdržel také dotazník s deseti informacemi, ke 
kterým měli doplnit deset různých jmen účast-
níků. Hravou a nenásilnou formou se jednalo o 
takovou „berličku“ k navázání prvního kontaktu. 
Odpovědí totiž byla vždy konkrétní osoba, kterou 
museli účastníci v davu najít.
 Po úvodním slovu organizátorky následoval 
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Víte? Nevíte?

Milan Knížák: Pokud ztratíme 
sny, život zešedne

Freddieho sloupek
Půlnoční království...

 Jistě tu pohádku znáte. Tu, ve které je ono království 
sousední zemí moudrého krále Miroslava, do které si 
vždy při práci odskočí smutný švec na písničku, protože 
u nich je zpívání zakázáno.
 Skoro jakoby to království bylo i tady u nás a teď. 
Nejen písničky, ale i shromažďování je povolováno jen 
v určitých hodinách a v určitých prostorách. Já vím, 
noční klid je třeba dodržovat, na druhé straně je však 
trochu na obtíž v letních dnech, kdy se stmívá pozdě 
a o víkendech si lidé chtějí dát nějaké to pivo, či vínko 
na jedné z mnoha zahrádek. Samozřejmě, hlasitá 
hudba, ať už reprodukovaná, nebo živá znít po desáté 
večerní nemusí, vždyť mnozí z nás (mne nevyjímaje) se 
chceme vyspat, ale občasné výjimky z nočního klidu, 
zejména o víkendech snad nevadí. Proč by mělo být 
vyhláškou zakázáno se shromažďovat a popovídat 
si pod šumivými stromy? Pokud někoho někdo ruší, 
dá se to vyřešit domluvou a nemusí se hned sahat k 
drastickým opatřením, které v mnoha případech maji-
telům takových podniků vráží nože do zad. Už tak dost 
osekané právo na svobodné podnikání je pro mnohé 
z nich téměř likvidující. Zákazy a nařízení, omezování 
a buzerace, tak přece svobodné podnikání nevypadá. 
Trocha toho hluku, zejména o víkendech se snad dá 
přežít. V čem je to posezení několika přátel jiné, pokud 
sedí pod altánem venkovní zahrádky od posezení na 
lavičce před domem? Od štěkotu darebného pejska, 
který patří sousedům nebo od hádky poškorpených 
manželů krátce po jedenácté hodině večerní?
 Ostatně, kam až chce zastupitelstvo v těch snahách 
o klid zajít? Budou snad ranní ptáčata, která spouští 
svůj každodenní koncert po třetí hodině ranní také 
dostávat pokutu? České dráhy nebudou smět před 
šestou vypravit svůj vlak, a jakože ho dost slyším ve 
svém okně každé ráno... Mlékaři nebudou moci třískat 
přepravkami a chudáci pekaři zavážet rohlíky...
 Každé nařízení má jen takovou platnost, dokud 
je k němu přistupováno s citem a špetkou zdravého 
rozumu. Jinak nám hrozí, že budeme svázaní více, či 
méně rozumnými předpisy, bude se nám hůře dýchat 
a tohle slzavé údolí bude ještě slzavějším, než je bez-
podmínečně nutné.
 Zábava k životu patří. Dítě také nevyléváme s va-
ničkou.
 Rozumný kompromis by stačil... Ano, nemusíme být 
zrovna Las Vegas, ale také nemusíme být zrovna oním 
Půlnočním královstvím...
 Hezký den…

Freddie  (freddiemail@email.cz)

Poděkování
 Děkujeme panu Pavlu Holubovi, majiteli Pohřebni 
služby v Blansku za citlivý a profesionální přístup 
při zajišťováni smutečního rozloučení s milovaným 
manželem, tatínkem, učitelem a kamarádem Liborem 
Mašátem.
 Velice  děkujeme za krásná slova přednesená p. 
Evou Špičákovou a p. Františkem Koutným, která 
všem připomněla, jak vzácný člověk nás opustil. 
 Také děkujeme za  zajištění nádherné květinové 
výzdoby.

Jana Mašátová  s rodinou

Vzpomínka
 Minulý týden nás všech-
ny opustil Ing. Arch. Josef 
Šváb.
 V Blansku chodil na de-
vítiletku a závodně běhal 
na lyžích. Po studiu na 
gymnáziu absolvoval ar-
chitekturu v Brně. Díky své 
mimořádné představivosti 
se později stal blanenským architektem, díky krás-
nému hlasu divadelníkem a díky kamarádskému 
vystupování oblíbeným členem každé společnosti.
 S Pepou se tímto loučí kanóni z Mahenky, borci 
z Papuče a všichni další, které někdy potěšil svojí 
přítomností.

Smlouva na sex se 
obrací proti její autorce

 Kauza s názvem „Smlouva na sex“ po oproštění 
obžaloby Martina Pavelky pokračuje novým trest-
ním oznámením. To nyní podal Pavelka na svou 
bývalou přítelkyni, která jej před dvěma lety obvinila 
ze znásilňování a vydírání. Soud jej letos v dubnu 
defi nitivně z nařčení osvobodil na základě nedostatku 
důkazů. 
 „Osmnáctého května tohoto roku jsem podal 
podnět k zahájení trestního stíhání za nepravdivé 

obvinění a lživé nařčení,“ říká právník v penzi a 
bývalý vrcholový fotbalista Martin Pavelka. Poža-
duje vrácení svých věcí, které v minulosti zanechal 
u bývalé partnerky, nebo fi nanční náhradu za ně v 
hodnotě tří set tisíc korun, dále veřejnou omluvu a 
nemajetkovou náhradu škody ve výši půl milionu 
korun. 
 „Co se týká věcí, které jsem si u ní dříve uschoval, 
máme fotografi e a svědecké výpovědi, jsme schopni 
prokázat hodnotu a množství předmětů,“ dodává 
Pavelka. 

-mha- 

Blanenský bubeníček 
uspěl v hudební soutěži

 Druhé místo ve své kategorii v ústředním kole 
soutěže základních uměleckých škol na bicí nástroje 
si vybubnoval František Hasoň z Blanska. Soutěž 
se konala ve dnech 18. – 19. května v Holicích a 
zúčastnili se jí žáci z celé republiky. 

 Devítiletý František dále obdržel cenu za nejmlad-
šího účastníka. Čtvrtým rokem navštěvuje výuku v 
Základní umělecké škole Blansko, Zámek 3 u učitele 
Jiřího Boreše, jenž jej na soutěž připravil a jehož 
třídu navštěvuje několik mladých talentovaných mu-
zikantů, kteří se ve svém oboru již dokázali hráčsky 
prosadit. 

-mha- 

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

ELEGANTNÍ KLÍNY...ELEGANTNÍ KLÍNY...  
...to nemá chybu!y

Kožená obuv 

s vyměkčenou stélkou:

Noha jako v bavlnce

Otázka pro místostarostu 
Jiřího Crhu

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

 Co říkáte na fámy a pomluvy ohledně budoucnosti blanenské 
nemocnice, které se poslední dobou snaží šířit zástupci krajní 
levice?
 Je to věc, která mě velmi trápí a jsem rád, že se na to ptáte. Blanen-
ská nemocnice patří dlouhodobě mezi nejlépe fungující zdravotnická 
zařízení  v Jihomoravském kraji a je také jedním z největších zaměst-
navatelů na Blanensku. Myslím, že všichni vidíme, jak se nemocnice 
za poslední roky zvedla a co všechno se pro kvalitu zdravotní péče a 
pohodlí pacientů udělalo. Proto mě tyto falešné útoky nesmírně mrzí 
a asi to i něco vypovídá o charakteru lidí, kteří je šíří. Je to opravdu 
smutné, pokud si někdo jako volební téma vybere kritiku jedné z nejlépe 
fungujících nemocnic a věřím, že to voliči těmto osobám nezapomenou. 
Bohužel ne každý dokáže ocenit práci druhých a je pro něj snazší 
pouze kritizovat, než sám něco tvořit. Blanenská nemocnice má své 
pevné místo v systému zdravotní péče v kraji a nikdy, opakuji nikdy, 
nepřejde do soukromých rukou. Takovéto úvahy mohou vést opravdu 
pouze lidé, kterým leží v žaludku úspěch druhých. Dokonce jsem někde 
zaslechl, že se snad má nemocnice zavřít, zbourat a na jejím místě 
vyrůst bytovka - no to už snad ani nemá cenu komentovat. Prosím 
proto všechny občany, aby podobným fámám nevěnovali pozornost, 
myslím, že blanenská nemocnice je jedna z věcí, na kterou můžeme 
být opravdu pyšní.

 V červnu letošního roku bude v po osmnácti letech v Blansku vystavovat velice významná nekon-
formní persona současného výtvarného umění. Prof. Milan Knížák, Dr.A. je emeritní rektor Akademie 
výtvarných umění v Praze a emeritní generální ředitel Národní galerie v Praze. V Galerii města Blanska 
představí jednatřicet portrétů osobností, které ho v průběhu života inspirovaly, případně něčím - ať 
už v negativním nebo pozitivním slova smyslu -  zaujaly. Jedná se o osobnosti představené nepřímo 
- prostřednictvím jeho zájmu o fi losofi i, historii, umění - a součástí budou i krátké textové komentáře, 
v nichž Milan Knížák popisuje, proč a čím ho vybrané osobnosti zaujaly.

 V sobotu 2. června začíná v Galerii města Blan-
ska vaše výstava představující portréty osobností 
nedávné světové historie, které vás v životě zau-
jaly. Jak jste se k tomu tématu dostal? 
 Měl jsem zkrátka chuť malovat portréty, poněvadž 
jsem dostal od přítele, který má podnik na zpracování 
dřeva, řadu MDF desek, které formátem portrétu 
odpovídaly. A tak jsem to zkusil. Nejdříve mi to nešlo, 
nakonec jsem namaloval až tři denně. Portrétoval 
jsem osoby, které něco v mém životě znamenaly ať 
v dobrém, nebo ve zlém a které už nežijí.  
 Jak byste odpověděl na otázku: „Proč se zajímat 
o umění?“ Jinými slovy, čím může být zkušenost 
umění obohacující složkou života?  
 To po mně chcete, abych napsal knihu, ne? Těch 
důvodů je řada a jsou spjaty s dobou a místem. Kdy-
bych měl odpovědět o mém instantním pocitu, řekl 
bych, že umění je báječné tehdy, když k ničemu není. 
Dnes je vše s něčím utilitárně spjato. S uměním se 
dá hodně vydělávat, ale když někdo dovede vnímat 
umění bez toho, aby si uvědomoval jeho fi nanční 
hodnotu, má to určitě smysl.
 Čím je umění pro vás? 
 Traumatem, posedlostí, něčím, čeho se nemohu 
zbavit, i kdybych chtěl. Na druhé straně nepovažuji 
práci s uměním za něco výjimečného, poněvadž 
umění se mi neztrácí, ani když dělám něco jiného. 
Lidé, kteří říkají, že potřebují čas a prostor, aby mohli 
„tvořit“, jsou mi směšní.
    V roce 1987 připravil Jiří Valoch pro Galerii v 
předsálí (předchůdkyni Galerie města Blanska) 
vaši výstavu nazvanou Zlomky dokumentace.  
Dokázal byste si vzpomenout, co pro vás tehdy 
možnost vystavovat v Blansku znamenala?

 Měl jsem samozřejmě radost, protože jsem jinak 
vystavovat nemohl. Výstavu jsem neviděl, poněvadž 
jsem byl nemocný a na zahájení byla jen moje žena, 
která tvrdí, že Valoch se při zahajovací řeči vypjal k 
neuvěřitelnému výkonu. Jeho projev prý byl fantas-
tický. Výstavu komunisté za tři dny zavřeli.
 Původně se ona blanenská výstava měla jmeno-
vat Zab se a Leť. Tento název bylo kvůli cenzuře 
místních kulturních orgánů nutné změnit na méně 
provokativní Zlomky dokumentace. Je ono heslo 
Zab se a Leť, které jste ve své tvorbě opakovaně 
užíval, v něčem stále aktuální? 
 V roce 1968 jsem napsal píseň Zab se a leť a toto 
heslo je pro mne pořád aktuální ve své skutečné i 
metaforické podobě. Náš duch by měl mít šanci občas 
dostat křídla. Pokud ztratíme sny, život zešedne.
 Setkáváte se ještě dnes s cenzurou? 
 Nevěřil jsem, že je to ještě možné, ale při výstavě 
v Karlových Varech jsem si pokusů o cenzuru užil 
vrchovatě. Nechce se mi opakovat historku s ruskou 
občankou, která začala až zuřivě řádit, když viděla mé 
Ilustrace k nové bibli, kde jsou nahé dětské panenky. 
Chápu, že může kdokoliv na kohokoliv podat trestní 
oznámení, ale nechápu, že tomu naše úřady neudělají 
jasnou přítrž. Dozvěděl jsem se, že ona ruská paní 
poslala zuřivý několikastránkový dopis zformovaný 
jejím českým advokátem i na Obecní úřad v Blansku, 
aby nedopustil moji výstavu u vás. Věřím, že vaši 
současní radní výstavu nezakážou tak, jako minule.
 Zdá se, že se s naším světem něco děje, a není to 
jen v oblasti umění. Jako bychom se šinuli zpátky do 
totality a zdá se, že je to ve velké míře dobrovolné. 
To mě děsí.

Jana Písaříková

Ing. Milan Dostál 
Realitní a znalecká kancelář

Rožmitálova 6(ČSOB) Blansko
tel. 606 734 838 www.cireal.cz

Prodej bytu OV 3+1 
Blansko, nám.Svobody

3 NP, 72,20 m², lukrativní poloha 
(centrum), parkování za domem

NC....2.430.000,-Kč
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Na kávě s Pavlem Zouharem
Už jako malý kluk rád odléval olovo do vody a sádrové fi gurky do plastelíny či písku. 
Navázal tak na místní a rodinnou tradici a v roce 1992 se vyučil slévačem. Po letech 
získávání zkušeností s výrobou se Pavel Zouhar z Rudice pustil do naplnění představ 
o moderním umění. Na tomto skromném umělci je vidět, že jej koníček, který provozuje 
na profesionální úrovni, skutečně naplňuje a věnuje mu veškerý volný čas. Několik let 
je držitelem značky Regionální produkt Moravský kras.

Sponzor rubriky:

 Jak dlouho se tvorbou z umělecké litiny zabý-
váte? 
 Ofi ciální cestou to dělám od roku 2006. Jelikož 
jsem vyučený slévač, nejprve jsem si oťukl veškeré 
postupy a potom jsem začal odlévat sochy a svícny. 
Na rozdíl od jiných sochařů, kteří vytvoří třeba sochu 
ze sádry nebo z bláta a potom osloví slévárnu, zda 
jim to odlije, tak já už od začátku vím, jak sochu udě-
lat, aby byla na výrobu ve slévárně co nejjednodušší. 
Na rozdíl od ostatních si všechno dělám sám – od 
formování přes lití po fi nální úpravy. 
 Nejprve jsem vytvářel do interiéru menší plastiky, 
svícny, vázy a obrázky. Poté jsem tvorbu rozšířil o 
domovní čísla, vitráže, ornamenty, plastiky postav a 
živočichů, květinové stojany a lavičky. Rád kombinuji 
litinu se sklem, keramikou či dřevem. Dnes spolu-
pracuji s mnoha galeriemi a jsem schopen na míru 
vyplnit představy zákazníka.  

 Je to vaše hlavní zaměstnání?
 Uměleckou tvorbu mám pořád jako vedlejší čin-
nost, protože díky tomu, že pracuji v blanenských 
slévárnách, mám přístup k vlastnímu odlévání, což 
je velká výhoda. Kdybych dělal nějakou sádru a po-
dobně, mohl bych to dělat doma, ale takhle potřebuji 
to zázemí slévárny.  

 Jaký je postup při práci?
 Používám více technik. Jednou z nich je vytvoření 
modelu z vypalitelného materiálu (polystyrenu), který 
je ponechán ve formě a při lití do formy polystyrenový 
model shoří a místo něj vznikne budoucí socha z 

litiny. Ta se pak musí dále brokovat, brousit 
a vytvořit požadované povrchy, to už dělám 
doma. 

 Míváte výstavy? 
 Pár výstav jsem měl, i v Blansku, ale 
potom jsem se rozhodl, že takhle vystavovat 
nebudu, protože je s tím hodně práce – sochy 
jsou velmi těžké, je to složité na manipulaci. 
Mám svoje věci jednak ve své galerii u domu, 
a jednak v několika galeriích po republice 
(Brno, Přerov, Praha, Pardubice…). S mou 
tvorbou se tedy mohou setkat lidé v celé re-
publice. Mnoho soch se prodalo i do zahraničí. 

 Vyrábíte na zakázku? 
 Ano. Pokud je to v mých silách a není to 
něco konstrukčně složitého, co by bylo potom 
i rizikové s ohledem na možnost rozbití, dá se 
udělat leccos. Jezdí ke mně zákazníci, kteří 
už vědí, co chtějí. Často se stává, že si třeba 
projdou mou galerii, něco se jim zalíbí a chtějí 
to třeba ve větším rozměru. 

 Co největšího jste vytvořil? 
 S kolegou keramikem Petrem Ševčíkem 
z Jedovnic jsme vyrobili meč Excalibur do 
Náchodu. Vyhráli jsme výběrové řízení, které 
vyhlásilo město, takže dnes je tam v parku 
zabetonovaný náš meč o velikosti tři a půl 
metru. Jinak jsem dělal třeba dvoumetrovou 
sochu anděla, která byla vystavena dva nebo 
tři roky v Olomouci na náměstí, a v současné 
době mám dělat také dvě velké sochy pro sou-

kromé sběratele – anděl bude mít dva metry deset 
a postava muže dva metry čtyřicet. Ty už musejí být 
duté, na rozdíl od menších, které jsou plné. 

 A na Blanensku můžeme někde vidět vaše 
výrobky? 
 Pro město Blansko jsem dělal sochy svatého Mar-
tina, ale to bylo jako prezentační dar pro významné 
návštěvy. Jinak máme malou galerii u domu, kterou 
bych chtěl do budoucna zvětšit. Jelikož bydlíme 
kousek od větrného mlýna, jeho návštěvníci se chodí 
podívat na naše výrobky. Loni jsme prodej rozšířili o 
ručně vyráběné šperky, které dělá moje žena. Máme 
otevírací dobu, ale v podstatě se k nám dá přijít 
kdykoliv. Manželka je doma, a když někdo zazvoní, 
ráda otevře. 

 Kolik času litině věnujete? 
 V podstatě všechen. I když člověk chvilku leží, 
pořád maluje prstem ve vzduchu. Výroba modelů 
zabere dost času, a to můžu všechno dělat doma, 
takže i když nejsem ve slévárně, pořád doma něco 
tvořím. Když si řeknu, že budu mít volnou neděli, 
vydržím to dopoledne, ale po obědě už zase říkám, 
že jdu něco dělat. Je to kus života, na který je člověk 
zvyklý a nejde z toho ven. Nápadů je víc než času. 

 Kdo jsou vaši zákazníci? 
 Jsou to lidé všech kategorií, každý si může něco 
pro sebe najít. Mám tady věci od sto korun až po 
několik tisíc, případně desítek tisíc. Nejlepší zákaz-
ník je ten, který se přijde podívat, nakoupí a u něj to 

uvidí někdo další, kterému se výrobek zalíbí a také 
si přijde něco koupit. Tahle se to postupně nabaluje. 

 Máte i stálé zákazníky? 
 Ano, někteří jezdí s tím, že si dlouho nic nekoupili, 
nebo rozšiřují zahradu a hledají nějaký doplněk, 
případně dárky pro známé. 

 V čem jsou vaše sochy jiné? 
 Je to vůbec o samotném materiálu. Litinu totiž 
nikdo nedělá. Různí umělci tvoří z bronzu, cínu, 
olova, ale z litiny ne. To je moje výhoda, že ji můžu 
dělat, protože se do slévárny dostanu v rámci svého 
zaměstnání. 

 Máte nějaký vzor? 
 Je jím švýcarský sochař Giacometti, podle něhož 
tvořil i Olbram Zoubek (jeden z nejvýznamnějších 
českých sochařů druhé poloviny 20. století, který 
se výrazným způsobem zasloužil o rozvoj české 
architektonické plastiky – pozn. red.). Giacometti 
vytvářel chudší věci, postavy, spíše štíhlé siluety, 
což je pro litinu ideální. Litina je totiž sice pevná, ale 
křehká. Na rozdíl třeba od oceli, kterou ohnete, litinu 
při špatné manipulaci zlomíte. Je to tvořeno podílem 
uhlíku. 
 Jinak tvořím to, co mě baví a dělám to jinak než 
ostatní. Každý sochař by měl mít svůj styl. 

 Sochy mohou být celý rok venku? 
 Větší sochy určené na venek mají speciální po-

vrchovou úpravu. U menších věcí používám i jiné 
techniky a není vždycky žádoucí, aby byly venku. 
Ale na to vždy zákazníka upozorním. 

 Stalo se vám někdy, že by zákazník výrobek na 
zakázku nakonec odmítl? 
 Pokud tvořím na zakázku a není to vyloženě 
třeba číslo domu, zálohu si ani neberu. Když je to 
něco menšího, udělám dva podobné kousky, aby si 
mohl zákazník vybrat. Jednoho si vezme ten, kdo si 
jej objednal, a druhý vím, že se pak taky prodá. Ale 
ještě se mi nestalo, že by mi někdo řekl, že se mu 
to nelíbí a nechce to.  

 Máte spočítáno, kolik výrobků jste prodal? 
 Ze začátku jsem to počítal, ale pak jsem to vzdal. 
Bude to na stovky. 

 Měl jste nějaké vážnější úrazy? 
 Sem tam něco drobnějšího, nějaká spálenina, ale 
nic vážnějšího naštěstí ne. Teplota roztaveného kovu 
je zhruba 1350 stupňů. Litina má výhodu, že když 
prskne na tělo, odskočí pryč. Kdežto když vystříkne 
třeba hliník, přilepí se na tělo, člověk se to snaží 
rychle sundat a popálí se ještě na prstech. Takže i 
když má hliník třeba o 500 stupňů nižší teplotu, jsou 
popáleniny od něj daleko horší. Já ale naštěstí dě-
lám jen litinu, která má pro Blansko svoji historickou 
hodnotu, a doufám, že i moje tvorba se stane její 
nedílnou součástí. 

Marie Hasoňová

Stavba autobusového nádraží 
se chýlí ke konci

Nemocnice Blansko k článku 
zveřejněném na iDnes.cz

 Termín úplného dokončení prací na blanenském autobusovém nádraží je plánován na 22. července 
tohoto roku. Některá nástupiště jsou ale v provozu už nyní. 
 K žádnému většímu zdržení během 
stavby nedošlo. Termín kolaudace se 
posunul pouze o jedenáct dní, a to z 
důvodu mrazivého počasí na přelomu 
února a března. Původně byl totiž 
stanoven na 11. července. „Hned na 
začátku stavby se vyskytly komplikace. 
Zjistili jsme špatné založení stavby. 
Byly tady klasické základy, ale protože 
se zjistila neúnosnost podloží, museli 
jsme použít betonové piloty, to jsme 
ale termínově ustáli,“ uvedl ředitel ČAD 
Blansko Jiří Šebela.  
 Podél nástupišť se vysadí již vzrostlé 
stromy, které poskytnou cestujícím stín. 
Nástupiště, která nebudou zastřešená, 
budou mít k dispozici klasický autobu-
sový přístřešek. Širší okolí autobuso-
vého nádraží dostalo nový kabát v uplynulých letech. 
 „Koordinaci jsme zvládli, před zahájením stavby 
nádraží jsme nechali postavit úsek cyklostezky, který 
vede podél řeky,“ sdělil místostarosta Blanska Jiří 
Crha. Rekonstrukce se prováděla také v souladu s 
protipovodňovými opatřeními. 
 „V minulosti se postavil kruhový objezd a udělala 
rekonstrukce Svitavské ulice, takže nové nádraží 
zapadne do celkového konceptu,“ zmínil Jiří Šebela, 
kterého v průběhu rekonstrukce příjemně překvapilo 
to, že od cestujících nevzešly žádné stížnosti. „Lidé 
to vnímají tak, že se služby budou zlepšovat. Že to 
provizorium nějakou dobu přežijí a pak dostanou něco 
lepšího,“ dodal ředitel ČAD Blansko. 

 Autobusy městské hromadné dopravy budou umís-
těny nejblíže k vlakovému nádraží. Jejich nástupiště 
mají delší nástupní plochu, jež umožňuje pohodlné 
nastupování do autobusů MHD, které mají troje dveře. 
 Vysoutěžená cena na rekonstrukci nádraží činila 
51,5 milionů korun a kvůli změnám se navýšila o 1,4 
mil. Peníze putují z větší části z dotací Ministerstva 
pro místní rozvoj 42,5 mil. Kč a zbytek fi nancuje 
společnost ČAD Blansko. Kromě velkých společností 
dostaly možnost podílet se na dílčích činnostech také 
místní fi rmy. „Snažili jsme se nechat práci v regionu, 
například při bouracích pracích, dodávce informačních 
technologií a zabezpečovací techniky,“ doplnil Šebela. 

-mha- 

 23. května 2018 byl zveřejněn článek na iDNES.CZ, ve kterém palcový titulek hlásal: "Blanenská 
nemocnice nemá po zvýšení platů dost peněz, sníží počet lidí". Nejen tento titulek, ale i obsah článku 
jsou zavádějící, naprosto nepravdivé tvrzení, které šíří zcela mylnou poplašnou zprávu.Ta vyvolává 
mezi zaměstnanci Nemocnice Blansko negativní atmosféru a pocit nejistoty. 

 Přestože jsme zvyklí na bulvár a víme, že atrak-
tivitu novinového článku dělá právě maximálně 
pobuřující titulek, jsme z neprofesionální práce novi-
nářů v tomto konkrétním případě opravdu zklamaní. 
Tendenčně napsaný článek bez autorizace textu, 
citace, které jsou vytrženy z kontextu a laciný titulek 
jsou překročením hranic únosnosti, proto Vedení 
Nemocnice Blansko v tuto chvíli zvažuje právní 
kroky v podobě podání trestního oznámení za šíření 
poplašné zprávy.
 Blanenská nemocnice patří mezi jedno z nejlépe 
fungujících zdravotnická zařízení v Jihomoravském 
kraji. Je také jedním z největších zaměstnavatelů 
na Blanensku. V současné době je v celé republice 
nedostatek jak lékařů, tak sester, kdy zejména v men-

ších nemocnicích zaměstnanci odcházejí do větších 
center, do soukromé sféry nebo úplně mimo resort. 
V naší nemocnici se nám dlouhodobě daří personál 
udržovat ve stabilizované podobě. Je to téma, kte-
rému se hodně věnujeme, snažíme se s personálem 
pracovat. Je to koncepce, která se nám dlouhodobě 
vyplácí a jsme na ni hrdí. Vedení nemocnice si práce 
každého ze svých zaměstnanců nesmírně váží a 
naopak neustále poptává nové posily do svého týmu. 
Podobné dezinformaci jako ve zmíněném článku na 
iDNES.CZ chod nemocnice paralyzují.
 VEDENÍ NEMOCNICE BLANSKO SE ZCELA 
DISTANCUJE OD TOHOTO ČLÁNKU.

-ko-
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Charita pomůže najít práci lidem 
s duševním onemocněním

Reakce - polemiky

Pátrejte s Arturem!

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

PROJEKTANT ÚT 

VEDOUCÍ ZÁMEČNICKÉ VÝROBY

TOPENÁŘ - SVÁŘEČ * STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK

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

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!

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

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

Reakce na článek 
z minulého čísla

 Pan Nečas uveřejnil v minulém čísle časopisu 
Monitor článek o plánované okružní křižovatce Poří-
čí-Mlýnská. Otevřeně v něm uráží úředníky a jejich 
práci. Chceme se ohradit proti tvrzením pana Nečase. 
Pan Nečas osobně nejednal ve věci okružní křižovat-
ky se žádným úředníkem, který má akci na starost, 
nežádal o žádná fakta. Jím uváděné informace jsou 
neúplné a některé nepravdivé.
 Právoplatné rozhodnutí o umístění stavby bylo vy-
dáno v roce 2016. Oprávněným námitkám a požadav-
kům účastníků řízení, dotčeným osobám a subjektům 
bylo vyhověno. O stavební povolení bylo v loňském 
roce požádáno, opět bylo doloženo vše, co stavební 
úřad pro zahájení stavebního řízení potřebuje. Dle 
předložné dokumentace a na základě souhlasných 
stanovisek dotčených orgánů stavební úřad stavební 
povolení vydal. V zákonné lhůtě došlo k  jednomu 
odvolání proti vydanému stavebnímu povolení. Kraj 
se zabýval všemi body odvolání a zkoumal postup 
stavebního úřadu. Vyjádřil se k jednotlivým bodům v 
odvolání a pokud byla nějaká pochybnost, zkoumal 

dál. Například si žádal na Ministerstvu zdravotnictví 
přezkoumání stanoviska KHS. Ministerstvo dané 
stanovisko potvrdilo. Třeba dodat, že toto stanovisko 
kraj obdržel až letos.
 Ke stanoviskům Policie ČR lze jen dodat, že jak v 
územním, tak stavebním řízení byla souhlasná.
 Skutečným důvodem, proč se okružní křižovatka 
letos nerealizovala, je podané odvolání proti vyda-
nému stavebnímu povolení. Peníze na tuto akci v 
rozpočtu vyčleněny byly, realizační dokumentace byla 
taktéž připravena, připravovalo se výběrové řízení na 
zhotovitele stavby. V tomto roce předpokládáme, že 
bude vydáno nové stavební povolení a pokud nedojde 
na další odvolání, bylo by možné akci realizovat příští 
rok. 
 Smutné na celé záležitosti je ta skutečnost, že 
jediný, kdo nechává zpracovávat odborná stanoviska 
a posudky, je město Blansko, všichni ostatní pouze 
uplatňují do řízení své domněnky a předpoklady a v 
mnohých případech ani nerozlišují relevantnost uplat-
něných připomínek vzhledem k druhu probíhajícího 
řízení. 
 Zákony to umožňují, proč se tak nechovat, a když je 
z toho možné udělat politický postoj na práci úředníků 
potažmo radnice shodou okolností ve volebním roce?

vedení města Blansko

 Chtějí pracovat a zvládnout to, potřebují jen trochu jiný přístup. K tomu, aby se lidé s duševními 
obtížemi mohli uplatnit na trhu práce, pomáhá projekt Oblastní charity Blansko Vykročit z kruhu. „V 
dnešní hektické době trpí spousta lidí depresemi, úzkostmi, vyhýbají se společnosti. Ve Vykročit z 
kruhu pomáháme lidem zapojit se do běžného života,“ říká vedoucí projektu, psycholožka Tereza 
Machková.
 Projekt je fi nancovaný z dotací Evropské unie a 
určený pro starší osmnácti let, kteří mají kvůli svému 
onemocnění problémy zapojit se do běžného života, 
cítí se osamocení, obtížně hledají zaměstnání nebo 
mají problémy se vztahy. „Lidé s duševním onemoc-
něním žijí mnohdy v našem okolí, i když tak na první 
pohled nepůsobí. V dnešní hektické době trpí spousta 
lidí depresemi, úzkostmi, vyhýbají se společnosti a 
neví, na koho se obrátit,“ upozorňuje Machková. 
 V projektu Vykročit z kruhu pracovníci postupují po 
jednotlivých krocích, ve kterých klientům pomáhají se 
začleněním do společnosti, s hledáním a udržením 
si zaměstnání i s osobními problémy. Lidé, kteří se 
do něj zapojí, můžou využít bezplatně psychologické, 
sociální, a právní odborné poradenství i poradenství 
s psychiatrickou zdravotní sestrou. Pokud chtějí, 
můžou se setkávat a sdílet zkušenosti s lidmi s 
podobnými problémy. Vedle toho si vyberou patrona 
nebo patronku, kteří je doprovází na cestě k trvalému 
zaměstnání. „Při prvním setkání se klientů ptáme, s 
čím k nám přichází a s čím potřebují pomoci. Mohou 
využít tréninková místa, která se snažíme vytvářet 
přímo na míru našim klientům. Na nich spolupracují 
s patronem dvanáct hodin týdně po dobu jednoho až 
tří měsíců,“ vysvětluje psycholožka. 
 Tréninková místa jsou v rámci bla-
nenské charity a jedná se například o 
údržbářské práce, péči o zahradu nebo 
práci v humanitárním skladu. Za tuto 
práci dostávají účastníci projektu plat. 
„Cílem je, aby lidé s duševními potížemi 
získali základní pracovní návyky, které 
jim pak pomůžou v zaměstnání. Naučí se 
zodpovědnosti, pravidelně ráno vstávat 
a být mezi lidmi, získají i různé manuální 
dovednosti,“ popisuje Tereza Machková.
 Pracovníci projektu Vykročit z kruhu 
lidem s duševním onemocněním také 
pomáhají najít vhodné zaměstnání, napsat 
životopis, připravit je na pracovní pohovor, 
a pokud chtějí, na pohovor je doprovodit. 
Navíc s nimi do nového zaměstnání trénují 

vše potřebné. „Zároveň s budoucími zaměstnavateli 
vyjednáváme pro klienty podmínky, které k práci po-
třebují. Může to být třeba volnější tempo nebo větší 
klid na práci,“ říká vedoucí projektu. Patronka napří-
klad pracovala s klientkou, která trpěla úzkostmi a 
depresemi a čtyři roky marně hledala práci. Pomohla 
ženě se zpracováním životopisu a společně oslovily 
fi rmy i chráněné dílny. „Nyní je klientka úspěšně 
zaměstnaná,“ doplňuje Machková.
 Do projektu se můžou zapojit lidé s duševním 
onemocněním, kteří chtějí se získáním a udržením 
zaměstnání pomoci. Mohou kontaktovat pracovníky 
v charitní poradně osobně na ulici Bartošova 1 v 
Blansku v pondělí až pátek od osmi do desíti hodin 
dopoledne, na čísle 737 230 833 nebo přes e-mail 
tereza.machkova@blansko.charita.cz. 
 Vedle toho pracovníci Vykročit z kruhu seznamují 
s projektem starosty na Blanensku, a tak se lidé 
můžou do projektu zapojit i přes svoje obce. „Dále 
spolupracujeme také s psychiatrickými léčebnami 
v Brně Černovicích a v Bohunicích. Pracujeme i v 
terénu, takže pokud je pro někoho obtížné dostavit 
se do poradny, není problém dojet i za ním,“ dodává 
Tereza Machková.

Vladěna Jarůšková

 Chcete si prověřit své znalosti o historii města Blanska, pobavit se 
a ještě vyhrát? V prvních dvou červnových týdnech pro to máte jedi-
nečnou příležitost. Raiff eisenbank vysílá do Blanska svého detektiva 
Artura, který zde hodlá čelit další výzvě! Pátrá po ztracených klíčích 
od města a jeho sýpek. Potřebuje však pomoc místních občanů a 
po centru Blanska proto rozmístil plakáty s jednotlivými soutěžními 
otázkami. Jedině správným zodpovězením všech pěti záludných 
otázek získají soutěžící svůj klíč, kterým otevřou pomyslný trezor 
se zaslouženou odměnou umístěný na pobočce Raiff eisenbank. 
 Plakáty hledejte ve výloze kavárny, knihkupectví, krámku se zdravou 
výživou, květinářství a kině. Letáčky s mapkou a tajenkou k vyplnění 
dostanete na zmíněných provozovnách a na pobočce Raiff eisenbank. 
Distribuovány budou také na oslavě dětského dne v sobotu 2.6.

 Zapojte se do pátrání, hledejte odpovědi na Arturovy dotazy a můžete vyhrávat poukazy na 
zboží u lokálních partnerů, lístky do kina a další drobné dárky!
Pátrejte s Arturem už od 1. června!
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Nový Duster: Moderní 
vůz na dálnici i na chatu

 Minulý týden jsem dostal možnost se projet v nové Dacii Duster, kterou mi na redakční test zapůjčila 
společnost AUTECO BS v Boskovicích. Znal jsem ji samozřejmě z reklamy v televizi. Pravda je tako-
vá, že jsem nad Dacií doposud tak trochu ohrnoval nos, ale nový Duster mne docela mile překvapil 
svým novým designem a reklama slibovala zážitek z jízdy v terénu, na dálnici a ve městě. A tak jsem 
naleštěné SUV v pátek vyzvedl a těšil se na víkend, kdy jsem měl v plánu jej pořádně otestovat. Jak 
to dopadlo? Stojí Duster za to? Přečtěte si v následující recenzi.

 Duster je v současnosti nejlevnějším SUV na na-
šem trhu a jeho cena začíná na 259.900 Kč. V jeho 
prospěch hovoří i fakt, že Dusterů jezdí po českých 
silnicích docela hodně a těch, kteří by si na automobil 
stěžovali, moc nenajdete. Já jsem testovací víkend 
strávil v modelu 1,5 dCi 4x4 s manuální převodovkou 
v nejvyšší výbavě a také s příplatkovými doplňky. 
Cena se ani tak nevyšplhala na 500.000 Kč.

První pohled
 Na první pohled je Duster skutečně sympaťák. 
Uchvátila mne zejména výška automobilu, vepředu 
moderní denní LED osvětlení a maska se spoustou 
chromu doplněná o masivní chromový SUV rám 
proti nárazu a lesklé ližiny umocňovaly už tak krásný 
design moderního vozu. Bronzová metalíza v kom-
binaci s chromem budila pozornost všude, kde jsem 
s autem zaparkoval.

Interiér
 Auto je skutečně vysoké, a tak se do něj nasedá 
velmi pohodlně. Moje tělo je vysoké a prostorově 
výraznější, a tak se mi občas stává, že sedadlo řidiče 
mi moc nesedí. V Dusteru jsem problém nezazname-
nal. Vzadu mi přišlo méně místa, ale ani mí spolu-
cestující si nepřipadali nekomfortně. Kožený volant, 
multimediální systém, všechna okna v elektrice. Na 
přístrojové desce opět nechyběly chromové prvky a 
hezky vypadala i ovládací tlačítka v „klavírním“ stylu. 
Nejhezčí věc, kterou jsem tu našel, byla tři kolečka 
na ovládání klimatizace. Byla bíle podsvícena s 
úžasnou grafi kou, která se měnila podle zvoleného 
režimu. Opěrka je jen pro ruku řidiče a uvítal bych ji 
určitě širší, ale svůj účel splnila. 
 Zavazadlový prostor není nijak obrovský. Znač-
nou část jej pohltila náhradní sedmnáctipalcová 
plnohodnotná rezerva, ale i tak si dokážu představit, 
že čtyřčlenná rodina do kufru naloží bez problémů 
bagáž na letní dovolenou. Pokud nepotřebujete v 
kufru převážet velké náklady, bude 
vám určitě stačit.

Jízda
 Je čas vyrazit! Řadím jedničku 
a pomalu se rozjíždím. Zjišťuju, že 
k rozjíždění se na rovince bohatě 
postačí i dvojka. Jednička je krátká 
a určitě svůj účel splní daleko lépe 
v blátivém kopci. Při jízdě po městě 
už můžete s klidem v padesátikilo-
metrové rychlosti zařadit pětku a 
nechat motor potichu pobublávat. 
Auto je tiché, plasty nevržou a mo-
tor běží plynule. Na svůj obsah má 
docela příjemné zrychlení a odezva 
se dostaví okamžitě po stlačení 
plynového pedálu. Ve stotřicetiki-

lometrové rychlosti na 
dálnici neslyším žádný 
hluk, při jízdě po rozbi-
tější komunikaci (a že jich 
u nás máme!) jsem sice 
podvozek čekal měkčí, 
ale i tak bylo znát, že 
v běžném osobáku by 
se člověk kodrcal daleko 
hůř. S Dusterem jsem 
otestoval i jízdu v teré-
nu, do kterého bych si 
netroufl  s běžným oso-
bákem a mé očekávání 
naplnil. Pokud vlastní-
te nemovitost, po které 
se jezdí přes výmoly po 

prašné cestě, bude pro vás tento vůz ideálním par-
ťákem. Ve čtyřkolové verzi zvládnete v pohodě sníh, 
bláto i prach. Průměrná spotřeba dieselu 4x4 byla 
něco málo přes 6 litrů na 100 km, což je příjemné 
číslo. 

Asistenti
 Duster se pyšní moderními asistenty. V tom mém 
byla například couvací kamera, což je naprosto 
skvělá věc. S milimetrovou přesností najedete k 
jakékoli stěně a pohodlně zaparkujete, ať už podélně 
nebo příčně. Tempomat, asistent při sjíždění z kopce 
a pro mne novinka – omezovač rychlosti. Prostě 
mimo obec nastavíte devadesátku a Duster vám 
vyšší rychlost neumožní. Ve verzi s automatickou 
převodovkou musí být tento asistent ještě lepší.

Multimedia
 Multimediální panel je přehledný, grafi cky pří-
větivý a splní veškeré nároky dnes tolik náročných 
uživatelů. Spojení systému s telefonem byla otázka 
chvilky, navigace pracovala spolehlivě a hudbu jsem 
mohl přehrávat jak přes bluetooth z telefonu, tak 
prostřednictvím USB nebo SD karty. 

 Duster určitě stojí za pozornost. Pochválil bych 
určitě motor, asistenty a multimédia, ovládání i de-
sign. Každý však máme jiný vkus, a taky by možná 
někteří uvítali trochu méně plastů a větší zavazadlový 
prostor, případně nabídku ještě silnějších motorů. 
I tak za dobrou cenu pořídíte velmi sympatického 
parťáka do pohody i nepohody, který vám bude spo-
lehlivě sloužit celé roky, a za nějž se nebudete muset 
stydět. Pokud se chcete v novém Dusterovi svézt, 
zastavte se v Boskovicích ve společnosti AUTECO 
BS na ulici Komenského 9, případně si objednejte 
testovací jízdu na tel. 516 454 453. Věřím, že ani 
vás nový Duster nezklame.

-r-

Pozvánka 
do zámeckého parku

 Společnost Práh jižní Morava, která pracuje s lidmi s 
duševním onemocněním, pořádá v sobotu 16. června v 
blanenském zámeckém parku od 16 do 21 hodin kultur-
ní akci s názvem DestigmAction. Je určená nejen lidem 
s duševními poruchami, ale také jejich blízkým i široké 
veřejnosti, které nejsou osudy ostatních lidí lhostejné. 
 V programu vystoupí kapely Persian Flaw a Tryo. V 
19 hodin se uskuteční otevřená diskuze o duševním 
zdraví a nemoci. Kromě toho návštěvníky čeká výstava 
obrazů od lidí s vlastní zkušeností s duševním onemoc-
něním, prodejní stánek s ručně vyráběným zbožím, 
relax zóna, venkovní hry Kubb, Slackline, frisbee a v 
neposlední řadě Zeď bláznovství, aneb přijďte se vypsat 
z toho, co vás přivádí k šílenství. Občerstvení zajištěno, 
vstup zdarma. 

-mha-

Koně pro děti s 
Downovým syndromem

 Dovolujeme si vás všechny pozvat na akci pořáda-
nou pro děti s  Downovým syndromem a andaluskými 
koňmi, která se uskuteční v sobotu dne 23.6.2018 v 
objektu Stájí Těchov, nad Blanskem, se začátkem v 
10:00 hodin.
 Věřte, že uvidíte překrásné andaluské koně a 
společnost jim budou dělat naše děti, připravena 
je pohádka a beseda Andalusie, ráj koní, fl amenco 
a jiné parády, pro děti , jejich kamarády i odvážné 
dospělé bude připraven zápřah andaluských koní, k 
potěšení budou i letošní hříbátka..
 Občerstvení na místě, pitný režim zajištěn. Další 
překvapení na vás čekají.... 
 Děkujeme sponzorům i případným jiným dárcům. 
Těšíme se osobně. 

děti Agility Ráječko
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PRODEJNA BOSKOVICE
avk

Komenského 50
680 01 Boskovice
tel. 516 453 101

 
Po–Pá: 8.00–16.00 hodin.

e-mail: helivo@helivo.cz I 

PRODEJNA 
SKALICE NAD SVITAVOU

Skalice nad Svitavou 196, 
679 01 Skalice nad Svitavou
tel. 605 285 175

 
Po–Pá: 8.00–16.00 hodin

Mladí hudebníci zahráli v parku
 Ve čtvrtek 24. května odpoledne se v parku na náměstí Republiky rozezněly tóny různých známých 
i méně známých melodií, které spojoval jeden společný jmenovatel: na rozličné nástroje zahráli, ale 
také zazpívali a zatančili žáci Základní umělecké školy Blansko v rámci celostátního happeningu 
uměleckých škol ZUŠ Open. 
 Čtyři stovky základních uměleckých škol v České 
republice přichystaly ve stejný den na tisíc veřej-

ných akcí. Podtitul vystoupení v blanenském parku 
zněl „Koncert vítězů“ a představili se při něm žáci, 

kteří svůj vztah k umění dokázali 
přetvořit ve vítězství a úspěšně 
reprezentovali školu v hudebních 
soutěžích. Diváci uslyšeli například 
hru na housle, klarinet, akordeon a 
další nástroje. 
 Akce vznikla za podpory Mag-
daleny Kožené a jde o zviditelnění 
základního uměleckého školství a 
vystoupení jejich žáků v netradič-
ních prostorách. Odpolednímu vy-
stoupení předcházely dopolední díl-
ny pro děti z mateřských škol, které 
tak mohly nahlédnout do zákulisí vý-
tvarného, dramatického a tanečního 
oboru. 

-mha-
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Antonina Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.
* Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou, 
opravy nevadí.  Tel.: 735047955.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* STP ve Spešově, cca 850 m². Tel. 736537737.
* TV SONY, settopbox a pokojovou anténu - jen vše 
dohromady. Tel. 737900946.
* Dveře venk. ztrojené š.85,v.200cm, 2/3 sklo, včetně 
zárubně. Okap hranatý profi l 5x5 cm délka 5,5 m, 
pozink. Drátěné sklo 78 x 108 cm,v rámech z L 20/20 
vhodné na balkon, plot, skleník aj. Nově natřeno,vše 
za symbol. cenu. Tel. 737622786.
* Škoda FABIA 1.2 htp  r.2003, červená, 118 tis.km, 
stk 5/2020, bezvadná, 55 tis.Kč. Tel. 721402632.

      PRODEJ    

* Pronajmu dvoupokojový byt na Severu po rekon-
strukci. Tel. 777667163.
* Nabízíme kvalitní hnůj na vaši zahrádku. Můžeme 
i přivézt. Tel. 775236803.
* Matka se třemi malými dětmi prosí nutně o ubyto-
vání, azyl u hodných lidí. Nemáme se kde učit, kde 
si hrát. Jsem ochotná s výpomocí v domácnosti nebo 
na zahradě. Kontakt email: mamca500@seznam.cz
* Hledám podnájem v Blansku a okolí. Tel. 775491535 
nebo 601260839.
* Hledám pro samostatně bydlícího, pohybově 
středně handicapovaného kamaráda, ženu na ob-
časnou brigádu dohodou, se zaměřením na pomoc 
při rehabilitaci a při běžném provozu domácnosti. 
Tel. 606511757.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Čarovné tóny Macochy 2018 
13. 6. 2018, 18:00 – FELIX SLOVÁČEK, Sloupsko-
-šošůvská jeskyně Eliška, Cena 380 Kč
14. 6. 2018, 18:00 – Hradišťan s Jiřím Pavlicou, 
Jeskyně Výpustek, Cena 620/520 Kč. 
15. 6. 2018, 18:00  – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou, Jeskyně Výpustek, Cena 620/ 520 Kč 
16. 6. 2018, 18:00 – MÁME RÁDI JAZZ A EVER-
GREENY, Jan Smigmátor s Dashou, Kateřinská 
jeskyně, Cena 520 Kč
17. 6. 2018, 20:00 – KONCERT PRO DESET STRUN 
– Jaroslav Svěcený (housle) a Miloslav Klaus (ky-
tara), Punkevní jezírko na dně propasti Macocha, 
Cena 480 Kč
Morava PARK FEST 2018 - 23. 6. 2018 od 12:00 
h, zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v před-
prodeji do 18. 6. 2017: 499 Kč/dospělý, 200 Kč/děti 
6-15 let. Děti do 5 let a ZTP/P mají vstup zdarma.
Benefi ční koncert: MAOK - Hudba z jiných sfér – 
23. 6. 2018 od 16:30 h, Jeskyně Býčí skála. Cena 
vstupenky 270 Kč.
Pink Floyd Revival – 30. 6. 2018 od 21:00 h, Letní 
kino v zámeckém parku, Rájec-Jestřebí. Cena vstu-
penky: 220/150 Kč.
Na stojáka Open Air – 29. 7. 2018 od 19:00 h, Letní 
kino, Lysice. Cena 200 Kč
Divadlo Tchýně na zabití – 24. 9. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 270/250 Kč.
Divadlo Tři muži na špatné adrese – 2. 11. 2018 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
350/330 Kč.
Hradišťan & Jiří Pavlica – 9. 11. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč.
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímo-
vé – 14. 11. 2018 od 18:30 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky 250/220 Kč.
Vánoční koncert Čechomor – 11. 12. 2018 od 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 550 Kč (sál)/450 
Kč (balkon).

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

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

Blanenská 
čunča

 Streetballový basketbalový turnaj 3 na 3 s názvem 
Blanenská čunča, pořádaný pod záštitou města 
Blanska a klubu BBK Blansko, má za sebou vydařený 
premiérový ročník. Celkový počet 32 družstev (120 
hráčů) předčil očekávání organizátorů turnaje, na 
který dorazily týmy z Blanska, Brna, Olomouce či z 
Kroměříže.
 Turnaj byl rozdělen celkem do pěti kategorií: muži, 
ženy, chlapci, dívky a mix, kde proti sobě hráli ti 
nejmenší chlapci a dívky dohromady. 
 Kategorii Mix ovládl tým Žáby, ve složení Bartoňo-
vá, Kouřilová, Vaňková, Daňková, kategorii Chlapci 
tým Trevor Army (Ševčík, Bobrovský, Jelínek, Berka), 
kategorii Dívky tým Žabky (Stloukalová, Varyšová, 
Šmerdová, Horáková), kategorii Ženy tým Tři sestry 
(K. Mináriková, M.Mináriková a Sobočíková) a nej-
prestižnější kategorii Muži, která mohla nabídnout 
i zástupce české nejvyšší basketbalové soutěže, 
vyhrál tým Dlouhý, Široký a Kudrnatý, ve složení 
Jan Strašák, Matěj Musil a Vojtěch Marek.
 V neposlední řadě se soutěžilo i o hodnotné ceny 
v dovednostních soutěžích. Nejlepším smečařem a 
králem dalekostřelců se stal Radek Jurka, vyřazovací 
soutěž trestných hodů ovládla Anna Dospělová a 
soutěž trojkařů vyhrál domácí Jan Charvát.

-kaj-

FIRSTCUP: Kvalifi kace na největší 
baseballový turnaj u nás

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

 O posledním květnovém víkendu se na blanenském baseballovém hřišti Strawberry Field konal 
dvoudenní kvalifi kační turnaj Stříbrný FirstCup  pro region JIH. V nejpočetněji zastoupeném regionu 
bojovalo v Blansku o postup celkem 11 týmů. Nechyběli Draci Brno, Hroši Brno, Pipas Brno, Oilers 
Hodonín, Nucelars Třebíč, Ježci Jihlava, či Pelikans Bučovice a samozřejmě domácí Olympia, která 
postavila do soutěže hned dva týmy Olympia Blue a Olympia Yellow.
 Pět nejlepších týmů 
se kvalifi kovalo na zla-
tý FirstCup 2018, který 
se uskuteční v Areálu u 
Hrocha v Brně ve dnech 
22. - 24. června 2018. 
Kvalifi kační turnaje pro-
bíhaly také na dalších 
4 místech v republice 
a o účast na prestiž-
ním turnaji se ucházelo 
celkem 30 týmů malých 
baseballistů do 8 let!
 V nádherném pro-
středí blanenského 
baseballového areálu 
se na třech skvěle při-
pravených hřištích hrálo 
v sobotu i neděli. Do-
mácí tým Olympia Blue 
se nakonec po fantastických výkonech dostal do 
samotného fi nále s Draky Black a na FirstCup do 
Brna postupuje se stříbrnými medailemi na krku z 
úžasného 2. místa! 
 Součástí turnaje byly i dovednostní soutěže Ma-
sters, ve kterých hráči prověřili své možnosti v hodu 
do dálky, odpalu a běhu.
 V Masters se fantasticky umístili také hráči z 
Blanska – Filip Altricher  (1. místo, hod 32m), Lukáš 
Hanák (1. místo, běh), David Sitar a Martin Fajmon 
(3. místo, hod 30m), Jan Novotný (3. místo, běh).
 Připomeňme, že v loňském, historicky 1. ročníku 
tohoto krásného turnaje FirstCup 2017, se Olympia 
Blansko umístila na fantastickém druhém místě, kdy, 
ve fi nále před televizními kamerami ČT, podlehla 
Drakům Brno.
 Díky všem, kdo se organizačně podíleli na přípravě 
a průběhu krásného turnaje pro děti, zejména pak 

ochotným hráčům z U11 a U13, kteří pomohli zajistit 
hladký a legitimní průběh jednotlivých utkání. 
 O kvalitě turnaje svědčí také krásná pochvala 
od trenéra šampionů mužské Extraligy Draků Brno 
Arnošta Nesňala „Areál Olympie Blansko je perfektně 
udržovaný a na stříbrný First Cup skvěle připravený.  
Všude čisto, tráva posekaná v celém areálu, mlžná 
sprcha pro osvěžení hráčů.  Kéž by to byl standard 
i v dalších extraligových klubech. Díky Blansko, že 
si můj syn může užít den s baseballem ve Vašem 
areálu.“  
 Pro klub je však největší odměnou radost a nad-
šení všech malých hráčů, kteří si užili baseballové 
dva dny v plné spokojenosti a s úsměvem na tváři.
 Díky za podporu panu místostarostovi Jiřímu 
Crhovi, který se s potěšením účastnil slavnostního 
vyhlášení a předání medailí vítězům.

-rs-

Hledáme pracovníky se zkouškou na VZV  

a obsluhu lisu na odpad. 

Možné i pro důchodce i na zkrácenou 

pracovní dobu , nebo na DPP.

    

   Více informací na tel. čísle: 

    516 416 444

    alchema@alchema.cz

   Najdete nás na adrese: 

    Alchema s.r.o., Dolní Palava 26, 

    678 01  Blansko

    

   Víc

      

     

   Na

    

    

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
DO ÚKLIDOVÉ FIRMY

HLEDÁME 

PRACOVNICE 

NA ÚKLID!



MONITOR - nezávislý čtrnáctideník občanů Blanenska. Vydává MONITOR PRESS, spol. s r.o., adresa redakce: Dolní Lhota 212, 678 01 Blansko, tel. 606 728 334, e-mail: monitor@monitor-bk.cz, www.monitor-bk.cz. Tiskne SAMAB BRNO GROUP, Cyrilská 14, 602 00 Brno. Články a fotografi e: Marie Hasoňová, 
Martin Müller (pokud není uvedeno jinak). Zaslané příspěvky redakce nevrací, za obsahovou pravdivost článků ručí autor.  Redakce se nemusí vždy ztotožňovat s obsahem dodaných článků. Rozšiřuje NEMOVIS s.r.o., tel. 516 418 118, zdarma do všech schránek v Blansku, Rájci-Jestřebí  a okolí. Ev. č. MK ČR E 17746.

1. června 20188

Bohatý máj střídá 
klidnější červen

BAMBIFEST 2018 zaplnil 
zámecký park, přišlo 2700 lidí

 Letošní květen nemá v historii Okresní běžecké ligy obdoby. Bylo to poprvé a zřejmě asi naposledy, 
co jste měli možnost se v tomto měsíci zúčastnit celkem sedmi závodů. Ano, čtete správně. V květnu 
2018 se skutečně závodilo hned sedmkrát. Podobná situace se stala v roce 2017 v září, ale jak by 
řekl klasik, toto se stává jen jednou za deset let. To červen už bude podstatně klidnější. Čekají nás 
jen tři závody a jeden zajímavější jak druhý. Ten nejbližší nás čeká již v sobotu 2. června a závodit 
se bude v Doubravici nad Svitavou.

 Závodů v květnu bylo skutečně dost, ale jednalo 
se spíše o kratší distance. V červnu už se pobyt 
závodníků na trati bude docela prodlužovat. První 
červnový podnik se odehraje v Doubravici nad Svi-
tavou. Tam nás čeká tradiční Svitava kros o putovní 
pohár mikroregionu Svitava a letos již 10. ročník. Pro 
účastníky hlavního závodu je připravena rovinatá 
trať podél řeky Svitavy a to v délce 8,5 km. Ředitel 
závodu Ivoš Hájek původně uvažoval o dvojnásobné 
vzdálenosti, ale nakonec vše zůstalo při starém. I tak 
bývá tento závod velice výživný, protože nenabízí 
moc stínu a závodníky to na sluníčku pěkně prověří. 
Před hlavním závodem jsou tu i dětské kategorie, tak-
že je možnost nasbírat body do celkového bodování 
případně si udělat „fajfku“ do Žákovské ligy Tajovský 
reality.
 Dalším podnikem je pátý ročník Lesempolem ve 
Veselici. Jirka Skoták má tento závod pevně v rukách 
a je myšleno na všechno a na všechny. Seznam 
možných výher, cen v tombole případně cen útěch 
je velmi dlouhý a doporučuji vám na tento závod 
vyrazit. Závodí se již od brzkého rána a tak sluníčko 
nebude tolik vadit. Navíc je většina tratí  po lesních 
cestách a tak bude stínu dostatek. I zde se závodí v 
kategorii dětí, takže pár bodíků můžete ulovit i zde. 

Vřele tento závod doporučuji, protože o zábavu je 
tu postaráno. Navíc se společně se závodem koná 
pouť, takže nudit se nebude ani doprovod aktivních 
účastníků závodu. Hlavní trasa měří 10 kilometrů.
 Červnové závodění zakončí Sloupský lesní běh. 
Již několikátým rokem se běhá ve zkrácené podobě 
Sloupské lesní patnáctky. Z organizačních důvodů 
se poslední část za závorou ustřihla a nyní čeká 
na závodníky 11,5 km. I tak je závod důkladnou 
prověrkou přípravy všech závodníků. Úvodní výběh 
je skutečně běžeckou lahůdkou. Zde kategorie dětí 
zařazena není, ale ve Sloupě si mohou vše vyna-
hradit na podzim. Na Sloupském lesním běhu se 
startovné nevybírá, což jej řadí mezi unikát okresních 
běhů. A možná i unikát v rámci celé republiky. Přes 
narůstající porci kilometrů v červnu jsme se přiblížili k 
červencovému závodu, který je v rámci ročníků OBL 
ten nejdelší. Tam nás totiž čeká Blanenská etapa 
MUMu, která nabízí 43 km, ale o tom až příště.
 Věříme, že se vám závodění s OBL líbí a na vaše 
náměty, podněty a připomínky jsme připraveni na 
e-mailu obl@oblblansko.cz

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel
www.oblblansko.cz

Mezinárodní 19. Havířovský 
turnaj v boccie 2018

 Ve dnech 20.-22.4.2018 se v Havířově konal Mezinárodní 19. havířovský turnaj v boccie. Pořada-
telem akce byl sportovní klub Handicap sport club Havířov, z.s. ve spolupráci s Českou federací 
boccii, z.s. Hrálo se podle mezinárodních pravidel BISFed, která jsou zpracována a aktualizována 
Českou federací boccii a dle platného soutěžního řádu České federace boccii pro rok 2018. 

 Soutěže byly vypsané pro týmy, 
páry a jednotlivce ve třídách BC1, 
BC2, BC3 a BC4. Turnaje se zúčastnili 
hráči z reprezentačních týmů Polska, 
Ukrajiny, Slovenska a hráči ligy z Čes-
ké republiky. Celkem se zúčastnilo 5 
týmů BC1+2, 7 párů BC3, 6 párů BC4 
a v soutěži jednotlivců nastoupilo 67 
závodníků včetně kate-gorie Open. 
Výsledky a fotogalerii z turnaje nalez-
nete na webu České federace boccii 
www.boccia-sport.cz.
 Turnaje se účastnil i blanenský pa-
ralympionik Kamil Vašíček, který získal 
hned dvě zlaté medaile, jednu ze sou-
těže jednotlivců a druhou ze soutěže 
párů společně s Jiřím Svojanovským. 
 „Získat dvě zlaté medaile z jednoho 
turnaje je pro mě velmi cenné, obzvláště z meziná-
rodního. Jsem rád, že jsme opět dokázali s vlastními 
tréninkovými metodami vyhrát. Děkuji asistentce a 
rodičům za pomoc na trénincích, všem sponzorům 
za fi nanční podporu a sportovnímu klubu HSC Ha-
vířov za zařizování turnaje a tělocvičny pro tréninky 
párů a všem našim přátelům, kteří nám fandíte,“ říká 
Kamil Vašíček. Více najdete na jeho webu www.
kamilvasicek.cz.
 Tento mezinárodní turnaj a všechny další turnaje 
pod hlavičkou České federace boccii jsou vždy 
výbornou možností pro změření sil všech hráčů se 

zahraničními soupeři, ale také slouží jako výborný 
trénink s eliminací a příprava pro reprezentanty 
České republiky, kteří se chystají na zahraniční 
turnaje.
 „Děkujeme všem hráčům, rozhodčím, asistentům, 
doprovodům, sponzorům a fanouškům za přízeň a 
budeme se těšit na další mezinárodní turnaje. Nej-
bližší se bude konat 1.-3. 6. 2018 v Praze. Závěrem 
jen ještě připomínáme, že se k nám můžete přidat a 
registrovat se na našem webu, kde se také dozvíte 
spousty dalších informací z boccii,“ dodává Vašíček.

-r-

- 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

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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Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

 Dva tisíce sedm set návštěvníků si v pátek 18. a sobotu 19. května přišlo do zámeckého parku v 
Blansku užít prezentaci organizací pro děti a mládež, hudební FEST a Konferenci. Ve spolupráci s 
městem Blanskem ho opět uspořádali skauti ze střediska Světla Blansko. 

Děti lákali roboti i hasiči 
 Dvaatřicet organizací pro děti a mládež v pátek 
a sobotu zaplnilo park a dětem i dospělým nabízeli 
možnost vyzkoušet si, čím se zabývají. Děti si tak 
hráli s roboty, zkoušeli judo nebo baseball a aktivně 
se seznamovali s nabídkou volnočasovek na Blanen-
sku. Stánky, které navštívily, si značili do barevných 
průvodek a za každých pět organizací si mohli zajít 
na skákací hrad, který poskytl partner BAMBIFESTu 
TOP Autosalon Blansko. „Děti chodily hodně nadše-
né z prezentace baseballistů a hasičů, a jakmile si 
jednou zašli na skákací hrad, hodně se pak snažili 
navštívit co nejvíce prezentujících, aby mohli přijít 
zase,“ říká s úsměvem jedna z organizátorek Gabri-
ela Plchová. Pokud navštívili alespoň 18 organizací, 
mohli se také zúčastnit slosování o deskové hry. 
be.FEST si přišlo poslechnout 800 lidí, vyhrála 
kapela Odbor sociálních věcí
 O titul interpreta roku a poukaz na 20 hodin v 
nahrávacím studiu letos soutěžily tři kapely – MERS, 
Tryo a Odbor sociálních věcí. Právě ten na základě 
hlasů návštěvníků po urputném boji zvítězil. Mimo 
ně si návštěvníci mohli poslechnout koncert Pavla 
Helana a kapelu Foreplay, která zvítězila v loňském 
ročníku. V parku se během be.FESTu vystřídalo 
800 návštěvníků, kteří vytvořili skvělou atmosféru. 
„Z be.FESTu mám velkou radost, přišlo víc lidí než v 
loňských ročnících a jsem rád, že si akci užili. Škoda, 
že Odbor sociálních věcí, který vyhrál, nemá svoje 
písničky, ale slíbili, že na tom zapracují a navíc v 
jejich případě akce opravdu splnila svůj účel, protože 
šlo o zrovna začínající kapelu. Koncert Pavla Hela-
na měl velký úspěch a skvělou tečkou byl koncert 
Foreplay , který si obecenstvo očividně užilo,“ řekl 
organizátor be.FESTu Vít Pořízek.
Na Konferenci mluvily osobnosti z Blanenska
 Blanenský farář Jiří Kaňa z farnosti svatého Mar-
tina, Ondra Fišer a Milan Daněk promluvili na třetí 

konferenci. S publikem hovořili o komunitní práci, 
cestování na fi chtlu i práci s problémovou mládeží. 
„Byl jsem na všech ročnících Konference, ale tento-
krát mě opravdu zaujali všichni vystupující. Hodně 
mě zaujala myšlenka, o které mluvil pan farář Jiří 
Kaňa, že by se lidé neměli tolik zaměřovat na vztahy 
s vrstevníky, ale i na mezigenerační vztahy, které 
jsou stejně důležité a dlouhodobě lépe udržitelné,“ 
řekl jeden z návštěvníků Martin Veselý. Pokud jste 
Konferenci nestihli, nezoufejte, již brzy se záznam 
celé Konference objeví na stránkách konference.
bambifest.com. 
A co teď? 
 Akce skončila před pár hodinami, ale organizátoři 
už nyní vymýšlí, co by do příště mohli zlepšit. Pokud 
tedy pro ně máte tipy, které jste jim na akci nestihli 
říct, napište na bambifest@bambifest.com. BAM-
BIFEST každoročně chystá skupina skautů, jejichž 
odměnou je pouze radost návštěvníků a dobrý pocit. 
Velkou oporou je jim také město Blansko a partneři, 
kteří v úspěch akce každoročně věří a pomáhají tak 
s její realizací. Za to jim patří velké díky stejně jako 
návštěvníkům, kteří i letos přišli a BAMBIFEST si s 
námi užili. 

-r-

6. ročník

42 dobrovolníků 
8 organizátorů z užšího týmu 
32 prezentujících organizací 
     pro děti a mládež 
30 vystoupení na pódiu
3 soutěžní kapely na be.FEST
3 osobnosti na Konferenci


