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SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO
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Lenka Oujeská Veselá
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Krásné místo, vlastní pozemek.

cena: 450.000,- Kč tel: 775 246 549

CHATA SUCHÝ, 2+1, CP 250 M2 RD OLEŠNICE, 4+KK, CP 607 M2

Podsklepený, garáž, zahrada. Cena vč. provize.

cena: 1.250.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Cihla, vlastní plyn. kotel, dvě lodžie.

cena: u makléře tel: 775 582 092

BYT 2+1 OV ADAMOV, CP 71 M² RD 2+1 ŠEBROV, OKR. BLANSKO, CP 567 M²

Garáž, zahrada, klidná část.

cena: 1.657.000,- Kč tel: 775 582 092

G G

„Jestli mi budou kouřit pod oknem na balkóně, tak…!“ rozhořčila se paní ve frontě u 
pokladny při debatě o zákazu kouření. Konec její výhružky si již nepamatuji, ani to není 
podstatné. Každopádně vyslovila obavy z toho, že lidé přestanou chodit do hospody a 
budou nadměrně kouřit třeba v okolí bytů. 

kontroluje pouze namátkou a do restaurací zatím 
taky nevyrazila – pouze na dvojí upozornění, které 
se řešilo domluvou na místě.  
 Nevěřím tomu, že poslanci mají k tomuto opatření 
šlechetné důvody směřující k vymýcení kouření. 
Vždyť díky prodeji cigaret se do státní kasy sypou 
neuvěřitelné cifry peněz. 
 Možná někdo kouření díky zákonu omezí či snad 
dokonce přestane, což by bylo sice pěkné, ale zase 
je to na úkor někoho dalšího. Minimálně na úkor 
majitelů restaurací, kteří investovali peníze do sta-
vebních úprav při rozdělování podniku na kuřáckou 
a nekuřáckou část. Provozovatelé pivnice na Zbo-
rovcích zase například před dvěma lety investovali 
stotisícové částky do nové vzduchotechniky, aby si 
hosté mohli uvnitř zapálit, a přitom se nedusili kou-
řem. Od začátku platnosti zákona vzduchotechniku 
nepustili. 
 Vznikají i další náklady, jako například pořízení 
popelníků před restaurace, někdo je nucen vybudo-
vat nebo rozšířit venkovní terasu. 
 Takže komu zákon udělal radost? Kuřákům, 
hospodským a většině nekuřáků ne. V kombinaci s 
vyhláškou o nočním klidu nastanou pravděpodobně 
problémy ještě s tím, že minimálně do desíti hodin 
bude den co den hluk na zahrádkách a lidé kolem 
bydlící začnou šílet. 
 Kdo se tedy raduje? Lidé upozorňující na škod-
livost kouření? Pak zakažte i alkohol. Kouření totiž 
nezpůsobuje dopravní nehody, při kterých umírají 
nevinní lidé.

Marie Hasoňová

Prodej bytů OV 2+kk Ráječko – U hřiště,
od 47 m2, výtah, balkon, parkovací stání, 
kolaudace ve IV/2017... NC– od 1.635 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej bytu OV 2+1 Blansko - Chelčického,
1. NP, 61 m2, vlastní plynový kotel, nová ku-
chyňská linka a koupelna...NC –1.650 tis. Kč

- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 32 m2, výtah, balkon, parkovací stání... NC – 1.082 tis. Kč 

- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 37 m2, výtah, balkon, parkovací stání... NC – 1.230 tis. Kč 

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

- Prodej garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, EE, volná od 10/2017...NC – 359.000 Kč

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

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

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

 Prozatím do hospod chodit ne-
přestali, protože je teplé počasí 
a mohou posedět na venkovních 
terasách. K výraznému pokle-
su tržeb tedy zřejmě ještě nikde 
nedošlo, ale kdoví, co bude v 
chladných dnech. 
 S trochou nadsázky se dá říci, 
že někteří hospodští nyní marně 
čekají na rodiny s dětmi, které 
doposud nemohly kvůli dýmu v 
krčmách vysedávat. Židle uvnitř 
však zejí prázdnotou. 
 Nesouhlasné hlasy znějí na-
příč společností. Častou výtkou je 
fakt, že stát omezuje podnikatele, 
kteří jsou proti své vůli nuceni ve 
svém vlastním podniku – nikoliv 
na veřejném prostranství, jako je 
například úřad nebo autobusová 
zastávka – odpírat svým hostům jejich „potřebu“. 
 A to, že se kouří na terase, na níž byly zvyklé 
posedět právě rodiny s dětmi, které se zároveň 
mohou proběhnout po okolí, je podle tvůrců zákona 
v pořádku? Když zákaz, tak měl být pořádný. Se 
vším všudy. Zákaz kouření na veřejnosti a zákaz 
prodeje cigaret. Toto je pouze polovičaté opatření, 
které nic neřeší a navíc způsobuje nepříjemnosti 
podnikatelům. 
 V interiéru hospody, kde byla tato skupina lidí 
alespoň trochu izolována, se nyní kouřit nesmí, ale 
to, zda si někdo zapálí na autobusové zastávce, už 
nikdo nekontroluje a neřeší. Při čekání na příjezd 
parního vlaku minulou sobotu se na blanenském 
hlavním nádraží v jednom hloučku osob kouřilo 
tak, že jejich dým mohl téměř konkurovat blížící se 
lokomotivě. 
 Loni jsem navštívila koncert v boskovickém letním 
kině a dáma vedle mě bezostyšně kouřila jednu za 
druhou, i když v těsném okolí seděly děti. A když 
po Blansku potkávám maminky s dětmi v kočárku a 
doutnajícím nedopalkem v ruce, je mi smutno. 
 Myslím si, že nejdřív se mělo dohlédnout třeba 
na dodržování zákazu kouření na zastávkách, než 
tvořit další zákon. Kdo nechce kouř dýchat, má dost 
dalších možností, kam zajít posedět. Nekuřáckých 
restaurací je i v Blansku dostatek. Ale jestliže si 
vyberu pěkné místo na sezení v letním kině nebo 
na hudebním festivalu, a vedle mě si někdo zapálí, 
mám si snad stoupnout někam k plotu, kde je čistý 
vzduch? 
 Autobusové zastávky Městská policie Blansko 
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Stížnosti na pohřební službu začalo řešit město

Silnice na Klepačov v provozu

Knihovna má nového ředitele

 V minulém vydání Monitoru jsme otiskli článek Květy Buchtové, která si stěžovala na úroveň služeb Pohřebního ústavu JUDr. Raabová, a to zejména 
na necitlivý přístup jeho majitelky. Ozvalo se hned několik nespokojených klientů a případem se nyní začal zabývat i Městský úřad Blansko. 

 Podle poškozených jde zejména o arogantní jed-
nání majitelky pohřebního ústavu, o technické potíže 
a chyby (nebo konkurenční naschvály) v komunikaci 
mezi pohřebními ústavy JUDr. Raabová a Holub, 
kdy je nutná vzájemná součinnost obou subjektů při 
využití služeb druhého ze jmenovaných. Smuteční 
síň pronajímá město Blansko, konkrétně má tyto 
záležitosti na starosti odbor komunální údržby. 
 „My jsme byli několikrát na komunálním a bylo nám 
řečeno, že řešení není v kompetenci města. Už jsme 

vyzkoušeli opravdu vše a 
to nám jde jen o to, aby 
náš malý syn měl konečně 
důstojné místo poslední-
ho odpočinku,“ napsala 
v diskuzi na Facebooku 
Zdeňka Klimešová. 
   „Je opravdu známé, že v 
takové situaci člověk neře-
ší maličkosti, ale ono se to 
nakupí a opravdu to v nás 
zůstane. Před pohřbem 
mého tatínka, jsem také 
zažádala, aby byl oholen. 
Bylo mi řečeno, že je to 
samozřejmost. Při posled-
ním rozloučení, pohled na 
tatínkovu neoholenou tvář 
mi zůstane před očima do 

poslední chvíle. Hlavně, že na faktuře služba byla 
zaúčtována,“ přidala komentář Jana Králová. 
 Ozval se však i spokojený hlas: „S paní Raabo-
vou máme velice dobrou zkušenost. Při rozloučení 
proběhlo vše v nejlepším pořádku. Tak jak jsme si to 
přáli. I hudba, kterou jsme si sami vybrali a vypálili na 
CD, byla v nejlepším pořádku. Takže za nás i v této 
smutné chvíli spokojenost,“ napsal čtenář Marek. 
 Starosta Blanska Ivo Polák však tvrdí, že žádnou 
stížnost od občanů na pohřební ústav doposud 

neevidoval. „Komunální odbor není v mé gesci, 
ale všechny problémy co se týkají města, se řeší 
na operativních poradách pravidelně každý týden. 
Připomínky tohoto rázu na nich opravdu nezazněly. 
Tak nevím, kde vznikl komunikační šum. Nicméně 
tento případ prošetřím a přijmeme opatření, aby se 
taková pochybení v budoucnosti již nestala,“ slíbil 
Polák. „Uznávám, že tyto věci jsou velmi citlivé a 
jejich řešení nelze odkládat. Zároveň věřím, že jsou 
to problémy, které je možné odstranit,“ dodal. 
 Stížnosti přišly pouze od majitele konkurenční 
pohřební služby. „Obdrželi jsme dvě stížnosti, jedna 
byla na konání obřadu a druhá na zadávání obřadu, 
obě od pana Holuba,“ uvedl v úterý starosta s tím, že 
majitelka Pohřebního ústavu JUDr. Raabová má k 
oběma vydat stanovisko. „Poté dáme vyjádření panu 
Holubovi, zda stížnost byla oprávněná, částečně 
oprávněná či neoprávněná,“ upřesnil Polák. 
 K situaci se vyjádřila i Magdalena Raabová. Podle 
ní jde o praktiky konkurenčního boje. „V případě 
CD je to tvrzení proti tvrzení. CD s hudbou nám 
bylo doručeno pozdě, kdy již nebyl čas na přehrání 
celého obsahu. Pokud dostanu nějaké konstruktivní 
připomínky k mé práci, ráda je vezmu v potaz a ráda 
svoje služby vylepším. Ale doposud se ke mně žádné 
stížnosti od klientů nedostaly,“ řekla Raabová. 
 Diskuze k tématu najdete na webových stránkách 
Monitoru a na našem Facebooku. 

-mha-

 Práce na silnici v kopci ke Klepačovu jsou již dokončeny. Po dlouhém, několikrát prodlužovaném 
omezení provozu se lidé mohou projet po upraveném povrchu. 

BAZAR NÁBYTKU
PRODEJNA ZRUŠENA

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

TELEFON 

NA SMLOUVĚ

V DOLNÍ LHOTĚ

Freddieho sloupek
DO(S)T!ace

 Vnímavý čtenář jistě z názvu pochopí, o čem bude 
tento příspěvek „do pranice“. Ostatně, o dotacích různého 
druhu jsem již referoval v minulosti několikrát, ne vždy 
vstřícně...
 Jinak tomu nebude ani tentokrát. Trochu nechtěným 
kouzlem tohoto sloupku je nedávný (a stále trvající) 
policejní zájem o dotační kliku v rámci naší kopané. 
Předseda FAČR se dokonce (nutno podotknout, že ne 
sám) ocitnul ve vazbě. Nehodlám spekulovat o vině, či 
nevině, od toho jsou v naší republice jiní a především 
fundovanější. Hodlám se jen pozastavit nad celou dotační 
politikou. Nejen sportovní, ale i běžnou.
 Mnozí nazývají dotační programy penězovodem. V 
mé představivosti se tedy jedná o trubku, vedoucí od 
někud někam, s určitými uzly, či ventily, u kterých čekají 
potřební a čerpají z ušlechtilých příspěvků ostatních. A 
tady narážíme na potíž. Nejsem si totiž jistý, zada jsou 
všichi tak „potřební“, jak se zdá.
 Opravdu chápu, že (například) sport na místní úrovni, 
ať již se jedná o kuželkáře, hokejisty, kopálisty, tenisové 
hráče, či provozovatele jiných ušlechtilých tělocvičných 
aktivit, se neobejdou bez fi nanční (i jiné) podpory z veřej-
ných zdrojů. Naopak, jsem rád za to, že jsme schopni se 
na takové aktivity společně, jako daňoví poplatníci, složit. 
A podpořit i jiné věci – divadlo, koncert místní kapely, 
uskutečnění nějaké obecně prospěšné akce atp.
 Jen mi zůstává záhadou, z jakého důvodu by peníze 
daňových poplatníků (ať již pocházejí z kterékoli země 
našeho ušlechtilého evropského společenství) měly být 
použity pro aktivity ryze profesionální, pro fi rmy, jejichž 
existenční prioritou je vytváření zisku a pomocí dotačních 
titulů si vylepšují svoji obchodní bilanci, image, či něco 
jiného.
 Ano, příkladem může být klidně i sídlo jistého velkého 
ptáka, toho času ve vlastnictví nenápadné a transparentní 
fi rmy „Zeměhnůj“, ale bohužel je celý problém trochu 
širšího záběru.
 K dotacím se dostávají lidé, či fi rmy, které rozhodně k 
potřebným nepatří. Naopak, patří ke kastě obyvatelstva, 
kteří „ví, jak v systému chodit“. Jinými slovy, jak systém 
ohýbat až k hranici zlomu, jak využít liberálních pravidel 
pro jedny (na straně jedné) a konzervativních překážek 
pro jiné (na straně druhé). Jistě, až na výjimky se nejedná 
o žádnou nezákonnou činnos, ale o činnosti nemorální 
lze hovořit zcela jistě.
 Vím, ohánět se morálními zásadami vzbudí u lidí toho 
zrna, které kritizuji, pouhý výsměch. Ale neznamená to, 
že bychom nad podobnými lumpárnami měli zavírat oči. 
To by byla cesta do pekel.
 Chce se mi tedy zvolat – D O S T ! ! !
 Ono se totiž většinou jedná o loupež za bílého dne, 
v rámci zákona, ale proti jeho duchu. Jen pitomec, či 
naprostý zoufalec dnes vezme pistoli a jde přepadnout 
poštu, kde dostane od pokladní řádově tisíce korun. Máš-
-li styky a máš-li pod čepicí, z „legálních“ dotací mohou 
přitékat po léta miliony...
 Hovořil-li jsem v úvodu o penězovodu – potrubí, mám 
v případě většiny dotačních titulů pocit trochu jiný. Stále 
se jedná o potrubí... Ale spíše kanalizační... Na jedné 
straně vhodí daňový poplatník minci a na straně druhé 
ho čeká... H*v*o...
 Přesto Vám přeji krásný den...

Freddie  (freddiemail@email.cz)

 „Přípravy začaly probíhat vlastně již před čtyřmi 
roky, kdy jsme s Jihomoravským krajem zahájili 
jednání ohledně rekonstrukce silnice,“ sdělil starosta 
Blanska Ivo Polák s tím, že domluva nebyla jedno-
duchá, protože Správa a údržba silnic JMK nemá 
silnice tohoto typu, které končí v obci a dál nevedou. 
„Avšak bylo nutné zajistit větší bezpečnost provozu, 
jelikož po silnici jezdí autobusy a také nákladní auta 

obsluhující stavby v Klepačově,“ zdůraznil starosta. 
 Posouvání termínu dokončení rekonstrukce spočí-
valo zejména v tom, že v jejím průběhu nastaly potíže 
se statikou a bylo zjištěno špatné a zvětralé podloží. 
Musely se vykácet stromy podél silnice a zpevnit 
svahy. Bylo nutné vybudovat opěrnou zeď. „Nechci 
hodnotit, zda prvotní geologické průzkumy mohly 
být udělány lépe. Nicméně cena díla, i kdyby se na 

problémy přišlo ihned, 
by byla pořád stejná,“ 
podotkl Polák. Celko-
vé náklady vzrostly na 
osmnáct milionů korun a 
jsou hrazeny z krajského 
rozpočtu. 
 Zástupci Občanské 
aktivity Klepačova za-
slali dokonce děkovný 
dopis. Za serpentinami 
sice začíná tankodrom, 
ovšem i ten přislíbil sta-
rosta v budoucnu řešit. 
Jednání by podle něj 
mohla být zahájena za-
čátkem příštího kalen-
dářního roku.

-mha-

 Městská knihovna Blansko má nového ředitele. Stal 
se jím Lukáš Dlapa z Blanska. Komisi zaujal svými ná-
pady na oživení knihovny. Na místo nastoupí v průběhu 
srpna. 

 Do výběrového řízení se přihlásilo čtrnáct účastníků. „Sám 
jsem byl překvapen nejen počtem, ale i odbornou úrovní 
většiny z nich,“ uvedl starosta Blanska Ivo Polák. V prvním 
kole byli tři kandidáti vyloučeni pro nesplnění podmínky 
vzdělání humanitního směru. K ústnímu pohovoru postoupilo 
jedenáct zájemců. 
 Vítězného uchazeče zvolila devítičlenná komise a Rada 
města Blanska jej v úterý jednomyslně schválila. V komisi 
bylo zastoupení všech politických stran, které jsou v zastu-
pitelstvu, dále pak vedoucí odboru školství, kultury, mládeže 
a tělovýchovy Městského úřadu Blansko, zástupce Národní 
knihovny v Praze a radní Jihomoravského kraje, který má 
na starosti kulturu. 

-mha-

Student gymnázia Student gymnázia 
uspěl v ekonomiceuspěl v ekonomice

 Úspěchem na celostátní Ekonomické olympiádě 
se může pochlubit Lukáš Vladislav Nezval, žák 
sexty B blanenského gymnázia. Vybojoval krásné 
páté místo a v současné době se ještě uchází o 
čtenářské hlasy z řad veřejnosti. 

 Do školních kol se zapojilo více než 100 škol a 4 000 
žáků z celé České republiky. Lukáš, který má za sebou 
i úspěchy v celostátní Dějepisné olympiádě a v soutěži 
ve fi nanční gramotnosti, se kromě studia zabývá také 
prací v rodinné fi rmě. „Ve fi rmě se věnuji projektům 
zabývajících se využití kombinované výroby elektřiny 
a tepla a obnovitelných zdrojů – první projekt je již před 
dokončením, druhý je v přípravné fázi realizace a v 
současné době pracujeme na dalším projektu, který 
se bude věnovat seniorům,“ říká student. 
 Z toho důvodu se podle jeho slov také na Eko-
nomickou olympiádu příliš intenzivně nepřipravoval. 
Přesto dosáhl výborného výsledku. Celostátního fi nále, 
kterého se zúčastnilo 38 nejlepších studentů z České 
republiky, se konalo v prostorách České národní banky 
v Praze. Soutěž začala písemným testem, z něhož 
vzešla desítka nejúspěšnějších řešitelů. Do této desítky 
se Lukáš probojoval, což znamenalo, že bude psát 
esej. Z pěti předem známých témat bylo vylosováno 
zadání Představují rostoucí ceny nemovitostí riziko pro 
fi nanční stabilitu? Během šedesáti minut měli soutěžící 
za úkol napsat esej v rozsahu dvou normostran. 
 Třetí částí olympiády byl ústní pohovor před odbor-
nou porotou, v níž mimo jiné zasedal viceguvernér 
Mojmír Hampl a tvůrce testů Pavel Potužák, který 
přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE. 
 Soutěžní příspěvky a možnost hlasování najdete 
na webu www.cnb.cz/cs/o_cnb/cena_cnb_2017/
hlasovani.html. Lukášova esej má číslo 6 a hlasovat 
lze do 14. června.
 Do svých plánů do budoucna Lukáš zařazuje přípra-
vu na příští ročník Ekonomické olympiády a na podzim 
se také chystá s týmem z blanenského gymnázia.

-mha-

Lukáš V. Nezval (vlevo) s Mgr. Štěpánkou Petříkovou Lukáš V. Nezval (vlevo) s Mgr. Štěpánkou Petříkovou 
a Mojmírem Hamplem,  viceguvernérem ČNBa Mojmírem Hamplem,  viceguvernérem ČNB

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

Navštivte světové 

destinace ve značkových 

teniskách

LETNÍ LETNÍ 
ZAHRÁDKA:ZAHRÁDKA:

OTEVŘENO!OTEVŘENO!
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Na kávě s Ivo Polákem 
Za čtyři roky existence naší rubriky rozhovorů s osobnostmi Blanenska jsme se se 
starostou Ivo Polákem sešli u kávy poprvé. Povídali jsme si o politické situaci u nás 
v Blansku i mimo něj, o nepovedených volbách do Senátu, ale přišla řeč i na kulturu, 
sport a dění ve městě. Po příjemných dvou hodinách strávených se starostou našeho 
města mohu s klidem říci, že to určitě nebyl náš poslední rozhovor.

Sponzor rubriky:

ském zastupitelstvu seděl na postu zastupi-
tele v Blansku. Když roku 2013 získal pozici 
poslance Parlamentu ČR Lubomír Toufar, 
navrhl mne na svůj post starosty města. Tuto 
výzvu jsem přijal, ovšem pod podmínkou, že 
v následujícím roce budu kandidovat jako 
lídr za ČSSD v komunálních volbách s cílem 
obhájit křeslo starosty. Tenkrát to byla docela 
velká výzva a současně risk, protože jsem 
z dobré a jisté pracovní pozice odešel do 
osmiměsíční nejistoty. Jak už víme, nakonec 
to pro mne dopadlo dobře a do dnešního dne 
působím ve funkci starosty města Blanska.
 
   Loni přišla další výzva, kterou byly 
volby do Senátu. Bylo pro vás třetí místo 
zklamáním? Co jste si od působení v 
Senátu sliboval?
   Během své dosavadní kariéry jsem na-
čerpal určité zkušenosti v oblasti životního 
prostředí a vím o tom, že na Jižní Moravě 
je obrovský problém se zadržováním vody v 
krajině, takže jsem měl v plánu se v případě 
zvolení angažovat v této oblasti. A to jak z 
hlediska zákonů, tak i územního plánování. 
V můj prospěch mluvily jak zkušenosti a zna-
losti této problematiky, tak určité známosti 
senátorů se zájmem o stejnou problematiku.

 Nabídku kandidovat jsem dostal přímo od premi-
éra, vzápětí i stranickou podporu. O tom, že jsem se 
nedostal do druhého kola voleb, zřejmě rozhodly dvě 
věci. Jednak to byla skutečnost, že jsem komunální 
politiku ve své předchozí kariéře vyměnil za působení 
v politice krajské. Druhým důvodem byl nejspíš fakt, 
že ČSSD si v loňském roce nevedla zrovna nejlépe, 
resp. nebyla tolik v kurzu. Účast ve volbách byla tristní 
a já vím, že mnozí naši voliči k urnám vůbec nepřišli.
 Vzhledem k tomu, co všechno jsem předvolební 
kampani obětoval, bylo třetí místo a fakt, že jsem se 
(byť jen o 250 hlasů) neprobojoval do druhého kola, do 
jisté míry zklamáním. Mrzí mne to zejména s ohledem 
na volební tým a všechny, co mně s kandidaturou 
pomáhali a věnovali této věci svůj volný čas.
 
 Kam budete nyní směřovat vaši politickou karié-
ru? Volby do poslanecké sněmovny vás nelákají?
 S ohledem na mé předchozí zkušenosti mne práce 
poslance vůbec neláká. V komunální politice jsou za 
námi vidět určité výsledky, v případě poslanců je to 
běh na dlouhou trať a nejsem si jistý, zda by mne tato 
práce vůbec bavila.
 Pokud naše členská základna navrhne, abych 
kandidoval ještě na jedno volební období v komunální 
politice, rád nabídku přijmu. V případě neúspěchu 
příští rok svoje starostenské období zakončím a 
tím nejspíš skončí i celá moje dosavadní politická 
kariéra. Stále jsem (nyní uvolněným) zaměstnancem 
brněnského letiště, takže mé další kroky by teoreticky 
mohly směřovat tam. Pokud bych nenašel uplatnění 
zde, musel bych zřejmě nastoupit na Úřad práce a 
hledat zaměstnání jinde. Na předčasný důchod se v 
žádném případě zatím necítím.
 
 Nechybí vám učitelská profese?
 Učitelské povolání bylo v porovnání s politikou 
určitě pestřejší. Pohled na děti, které si postupně 

 Kdy jste přišel na to, že se budete živit politi-
kou? O takovém zaměstnání většinou malí kluci 
nepřemýšlí.
 Pravdou je, že do politiky mne přivedl Miloslav Kala 
až v roce 2000. V té době jsem působil jako zástupce 
ředitele na ZŠ Erbenova. Tenkrát se řešilo, kde se v 
Blansku vybuduje první hřiště s umělým povrchem, 
a jelikož jsme tenkrát o tuto možnost usilovali, podílel 
jsem se na mnoha jednáních právě s Miloslavem Ka-
lou. Hřiště jsme o rok později skutečně otevřeli a naše 
vzájemná spolupráce vyústila v nabídku do politiky. V 
roce 2002 jsem se objevil na třetím místě kandidátky 
za ČSSD.
 
 Jak to dopadlo?
 Miloslav Kala byl tenkrát zvolen do Poslanecké 
sněmovny. Díky této skutečnosti a preferenčním 
hlasům jsem nakonec přeskákal na čelo kandidátky, 
a když došlo na lámání chleba a měl jsem možnost 
vyzkoušet si práci místostarosty města, dlouho jsem 
neváhal.
 
 Jak se vaše politická kariéra vyvíjela dál?
 V roce 2006 jsem byl znovu zvolen místostarostou. 
O dva roky později jsem dostal nabídku zúčastnit 
se voleb do Krajského zastupitelstva, kam jsem se 
probojoval s poměrně dobrým výsledkem a stal jsem 
se členem Rady Jihomoravského kraje. O čtyři roky 
později jsem se v dalších krajských volbách dostal 
do zastupitelstva Jihomoravského kraje, avšak nebyl 
jsem nominován do uvolněné funkce. Od 1. ledna 
jsem tedy na plný úvazek pracoval na letišti v Brně 
jako manažer školícího střediska. Tato práce mne 
opravdu bavila, byl to po deseti letech určitým způ-
sobem návrat k mé původní profesi učitele.
 
 Pak jste se stal starostou?
 Ano. Od roku 2010 jsem paralelně s funkcí v kraj-

osvojují znalosti a dovednosti, které jim kantor předá-
vá, jsou příjemnou satisfakcí. Z druhé strany si moc 
dobře uvědomuji, že situace ve školství se za těch 
15 let, co jsem ze školy pryč, diametrálně změnila. S 
mnoha učiteli mám přímý kontakt i v dnešní době a 
když vidím, jak se změnila například mentalita dětí i 
jejich rodičů a přibylo neskutečného papírování, tak 
musím přiznat, že tohle by byly důvody, proč se do 
školy raději nevracet. Nicméně lhal bych, kdybych 
řekl, že mi kantorská práce nechybí.
 
 Čím si vysvětlujete fakt, že v preferenčních 
průzkumech je s přehledem na prvním místě 
hnutí Andreje Babiše? Dá se takovým průzkumům 
vůbec věřit?
 Andrej Babiš přišel s poměrně jednoduchými hesly, 
na které český volič rád slyší. To nic nemění na faktu, 
že za celou situaci si mohou tradiční politické strany 
tak trochu samy. Sdružení, jež v minulosti hrály ve 
vrcholové politice prim, zažily své slavné doby, ale 
mnoho jejich členů za ta léta dokázalo voliče zklamat, 
ať už korupčními či morálními aférami. Hnutí ANO je 
nové, Andrej Babiš efektivně využívá těchto afér z 
minulosti ku svému prospěchu, chvílemi mi přijde, že 
ze své osoby dělá Mesiáše, který nás všechny spasí. 
Toto chování může připomínat mnoho příkladů z his-
torie nejen naší republiky, ale i celosvětové politiky.
 Překvapuje mne, že preferenční průzkumy se 
nemění s tím, jak vyplouvají na povrch poměrně zá-
važné kauzy Andreje Babiše. Možná to bude tím, že si 
mnoho lidí myslí, že člověk, který má spoustu peněz, 
se nepotřebuje dále obohacovat a těžit z politické 
funkce ve svůj prospěch. Já tento názor nezastávám.
 S preferenčními průzkumy jsem prodělal jednu zají-
mavou skutečnost. V roce 2010 byly parlamentní volby 
a tehdy se ČSSD přisuzovalo v preferencích asi 36 % 
hlasů. Zbývalo asi 10 dní do voleb. Nakonec Sociální 
demokracie získala zhruba 22 %. Oproti agenturním 
průzkumům to byl pokles o 14 %, což je hodně. Dle 
mého názoru jsou nejlepším průzkumem samotné vol-
by. Pokud se voliči chtějí řídit podle průzkumů různých 
agentur, je třeba si uvědomit, kdo takové průzkumy 
zpracovává a vydává. To může leccos napovědět.
 
 Jak vypadá běžný den starosty Blanska?
 Každý všední den začínám v 7 hodin ráno ve své 
pracovně. Do 8 hodin, kdy se otevírají ofi ciálně dveře 
úřadu, mám hodinu klid na vyřizování e-mailů, prohlí-
žím internet a čtu různé články, abych byl v obraze. 
V 8 hodin začíná koloběh schůzek a jednání. Běžný 
pracovní den končím kolem 16,30. Občas musíme od-
jet na jednání do Brna nebo do Prahy, jelikož se jedná 
o dotacích pro naše město a je třeba za ně lobbovat 
přímo na místě. Mnohdy se také stává, že zástupci 
města bývají pozváni na nejrůznější sportovní, kulturní 
a jiné akce, kterých se účastníme. To platí i pro soboty 
i neděle, které nezřídka trávíme v terénu. Po práci a 
o víkendu, je-li chvíle, věnuji čas své rodině, zejména 
vnučce, také bruslení a práci na zahradě.
 
 Co říkáte na to, jak se o nás vyjádřili v Brně: 
Blansko - město, kde na vás dýchne nicota, de-
prese a prázdnota…
 Byl jsem osobně pozván na jednání s primátorem 
Brna Petrem Vokřálem, který se za celou situaci 
omlouval, nicméně vina je na Turistickém a informač-
ním centru, které publikaci se zmíněnou citací vydalo. 
Byla nám nabídnuta možnost našeho pohledu na 
město do dotisku této knihy. S autorem textů Standou 
Bilerem jsem v kontaktu a vím, že je velký recesista. 
Tohle však přestřelil. Každé město má svoje krásy 
a samozřejmě také zápory a v knize by měly být 
zastoupeny v nějakém kontrastu.
 V Blansku byl zlikvidován celý historický střed, za 
což nikdo ze současného vedení města nemůže. 

My se snažíme pracovat na zvelebení a zkrášlení 
Blanska, ovšem jsou tu věci, které nejdou udělat ze 
dne na den. I tak má Blansko mnoho krásných míst, a 
přestože tu najdeme i mnohá negativa, má být občan 
našeho města na co pyšný.
 
 Co se vám v Blansku líbí a na čem by se dalo 
naopak ještě zapracovat?
 Nejvíc se mi na našem městě líbí, že je obklopeno 
přírodou. Z kterékoli městské části to máme pěšky 
do lesa maximálně čtvrt hodiny, čehož bychom měli 
náležitě využít. I proto souhlasím s tím, že na místě 
bývalých skleníků vybudujeme obchodní centrum. 
Park, který zde někteří navrhovali, by v tomto případě 
byl z výše zmíněných důvodů zbytečný.
 Zlepšit by se měl určitě střed města. Velké prostory, 
které vznikly mimo jiné i zbouráním Dukly, by měly 
projít citelnou změnou. Boskovice mají historický 
střed s krásným náměstím, což my bohužel nemáme, 
ale to neznamená, že centrum chceme zanechat v 
současném stavu.
 
 Zajímáte se i o kulturu. Myslíte si, že nabídka 
kulturních akcí je v Blansku odpovídající vzhledem 
k poptávce obyvatel?
 Kdybych měl opět srovnávat například Boskovice 
s Blanskem, pak musím s lítostí konstatovat, že Bo-
skovice, ačkoli jsou velikostně poloviční, žijí bohatší 
kulturní život. Blansko má veliký potenciál a mohlo 
by pomýšlet na pořádání více kvalitních kulturních 
akcí, ať už koncertů či divadelních představení. V 
této věci máme určitě co zlepšovat a postupně na 
tom pracujeme.
 
 Připravujete se i letos na Blanenskou desítku?
 Na Blanenské desítce určitě ani letos nebudu chy-
bět. Na kolečkových bruslích se snažím jezdit třikrát 
týdně, v srpnu se budu snažit trénovat denně. Minule 
se mi podařilo najezdit v přípravě asi 800 km a svůj 
osobní rekord srazit o šest minut. Uvidíme, jak to pů-
jde letos, ale mám velkou motivaci. Chci závod zajet 
pod dvacet minut a získat vítězství ve své kategorii. 
Loni mne předběhl jeden závodník, letos si prvenství 
nechci nechat ujít :-)
 
 Půjde některý z vašich synů ve šlépějích svého 
otce?
 To zcela určitě ne. Starší syn pracuje ve strojírenství 
a politika jej nezajímá. Druhý syn se živí muzikou, 
hraje v punk-rockové kapele. Jejich texty jsou proti 
vládě, kritizují politiku a některé její zástupce. Martin 
sleduje dění v Blansku i mimo něj a má svůj vlastní 
názor, který je zcela odlišný od toho mého. Je pro mne 
cenným oponentem a kritikem, doma vedeme mnoho 
vášnivých diskusí. Těžko si jej dokážu představit jako 
politika, ale kdo ví, třeba až odroste z rebelského věku, 
dostane chuť něco změnit a vyzkouší pohled z druhé 
strany.

Martin Müller

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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Přijmeme 

POMOCNOU SÍLU 
DO KUCHYNĚ

a brigádníka na obsluhu 
letní zahrádky

Dobré platové podmínky. 
Stravování zdarma.   

tel. 608707625

foto: www.ivopolak.czfoto: www.ivopolak.cz
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Hostinec Mlýn, Dolní Lhota  tel. 516 411 150, 607 538 187

hostinecmlyn@email.cz * www.hostinecmlyn.cz

VAŘÍME S LÁSKOU! VAŘÍME S LÁSKOU! 

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

Pracovní náplň
•  tvorba projektové dokumentace 

prvků pro vybavení skladů  
(regálové systémy)

•  tvorba konstrukční dokumentace 
doplňkových strojních dílů pro 
výrobu (jedná se především  
o svařence, ohýbané prvky, 
menší rámy apod.)

• komunikace se zákazníkem
• zaměřování prostorů hal

Požadavky
•  SŠ/VŠ - strojní zaměření  

- možno i čerstvý absolvent
• znalost 2D AutoCad
•  praxe na obdobné pozici  

(konstruktér, projektant) výhodou
• ochota cestovat
• ŘP sk. B
• angličtina nebo němčina výhodou

Nabízíme
•  práci na HPP ve stabilní české 

firmě
•  motivující platové ohodnocení 

úměrné pracovnímu výkonu

• příjemné pracovní prostředí
• možnost odborného růstu
• nástup ihned
• další benefity

Informace o pozici:

Místo pracoviště: Ledárenská 386/25, Brno - Holásky

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek

Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Benefity:  Mobilní telefon, Závodní stravování,  
Firemní akce

Požadované vzdělání:  Středoškolské nebo odborné vyučení  
s maturitou

Požadované jazyky:  Angličtina (Středně pokročilá),  
Němčina (Středně pokročilá)

Kontakt:
Zaměstnavatel:
BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

Kontaktní osoba:
Eva Strnadová, DiS., sekretariat@beg.cz, tel. 537 036 612

Adresa:
Ledárenská 386/25, 62000 Brno - Holásky, Česká republika

Projektant/Konstruktér skladových systémů 
- i pro absolventy

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

Realizace a správa 

energetických systémů a budov

Nabízíme Vám příležitost 

stát se součástí týmu 

dceřiné společnosti zaměřené 

na správu nemovitostí 

a servis technických zařízení budov.

  STAVEBNÍ TECHNIK

V případě zájmu zašlete svůj profesní 

životopis na e-mail info@cergo.cz 

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

VAŠE ÚKOLY
- řízení zakázek v oblasti stavebních úprav a TZB 

 (zdravotně-technické instalace, vytápění budov)

- každodenní komunikace se zákazníkem, 

 koordinace dodavatelů prací a materiálů

- materiálové a technické zabezpečování 

 zakázek

NABÍZÍME
- náročnou, zajímavou a různorodou práci

- fi remní vzdělávání a odborné kurzy 

 k dosažení vyšší kvalifi kace

- přátelský pracovní kolektiv 

 a odpovídající pracovní vybavení

POŽADUJEME
- vzdělání technologického 

 nebo stavebního směru

- praxe v oblasti montážních 

 nebo stavebních zakázek min. 2 roky

- spolehlivost, aktivní přístup, 

 komunikativnost, ŘP - sk.B

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 
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Přijmeme do pracovního poměru

PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH 
PRO PŘÍMOU OBSLUŽNOU PÉČI
Požadované kvalifi kační předpoklady:

Absolvování akreditovaného kurzu (možno až po nástupu) 

nebo osvědčení pečovatelka (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění platných předpisů).

Předpoklady a dovednosti:

základy práce s PC, psychická stabilita, empatie, komunikace, odpovědnost.

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DLE DOHODY.

Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na adresu:

Bc. Veronika Bartošíková – personalistka 

e-mail: bartosikova.veronika@ddblansko.cz, tel. 601 383 316, 516 410 206,

případně poštou:  SENIOR centrum Blansko, p. o., Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

Kam pro nejlevnější povinné 
ručení? Rozhodně do Allianz! 

 Víte, že v Blansku máme prémiovou kancelář Allianz pojišťovny? Má sídlo na ulici Svitavská, v Domě 
barev. Prvním příjemným zjištěním je zařízené parkování pro klienty a výborná káva, kterou nám uvařila ve-
doucí kanceláře, paní Katka Skácelová. Katku poznáte podle širokého úsměvu, kterým vítá každého klienta 
a výrazného pozitivního přístupu. Sama říká, že práce s klienty ji naplňuje a neumí si představit lepší práci. 
Zastavit se za ní můžete i Vy a to každý den od 8 hodin. S Katkou jsme hovořili o plánech i zajímavostech v 
pojišťovně.

 Jaké jsou současné trendy v oblasti pojišťovnic-
tví? Pro co si k vám lidé chodí nejčastěji?
 Trendy v pojišťovnictví kladou důraz na jednoduchost, 
kvalitu a rychlost. Tedy aby produkty byly jednoduše 
pochopitelné, ale přitom si zachovaly vysokou kvalitu. 
S tím souvisí i rychlost sjednání pojištění nebo likvidace 
pojistné událost.
 Lidé se na nás spoléhají především v okamžicích, 
kdy jsou vystaveni následkům nepříjemných situací, 
tedy když nutně potřebují pomoc. Nejčastěji tedy řešíme 
ochranu jejich zdraví, aby v případě nemoci nebo úrazu 
měli stále dostatek fi nančních prostředků.  
 Samozřejmostí je i pomoc  se zajištěním jejich ma-
jetku, ať už je se jedná o dům, byt či auto, kolo nebo 
motorku. Allianz je symbolem německé kvality.
 Jaký smysl má v době internetu provozovat 
kamenné pobočky institucí, jako jsou právě pojiš-
ťovny?
 Chápu, že v dnešní době si každý rád sám vše do-
hledá a vyřeší z pohodlí domova. Právě proto máme 
na našich webových stránkách - www.allianz-brno.cz 
- kalkulačky pojištění a klienti si takto mohou spočítat i 
uzavřít pojištění a vůbec se nemusí na pobočce zastavit. 
Výhodou kamenné pobočky je lidský přístup, který Vám 
internet neposkytne. Společné fungování online pojištění 
a pobočky dává našim klientům volnost v rozhodování. I 
já sama při online nakupování nejvíc věřím fi rmě, která 
má v mém okolí pobočku, kam mohu kdykoliv zajít.
 Jakou nejkurióznější pojistku jste na vaší pobočce 
zprostředkovali a také proplatili?
 Za celou dobu mého působení v Allianz jsem zažila 
situací opravdu hodně. Vzpomínám si, když jeden klient 
převážel vypálenou slivovici v kufru auta a náhle mu do 
cesty skočil kanec. Srážce se vyhnul tak, 
že dupl na brzdy a strhl volant.  Měl štěstí 
a kance minul, dokonce i auto bylo v po-
řádku, ale převážený náklad se mu v kufru 
rozbil. Navíc se jednalo o hybridní vůz, 
který má vzadu v kufru baterii. Umíte si asi 
představit, co s ní taková tekutina udělá při 
kontaktu. Allianz i takovou škodu zaplatila 
a teď na ni vzpomínám s úsměvem.
 Existuje nějaké pojištění, které Alli-
anz neumí?
 Aktuálně nevím o žádném pojištění, 
které Allianz neumí. Je to nejspíš z toho 
důvodu, že jsme největší pojišťovna na 
světě. Pár let nazpět nám chybělo úvěrové 
poradenství. Hodně se na to ptali naši kli-

enti, a proto jsme jim vyšli vstříc a teď 
nabízíme i sjednávání nových úvěrů 
na bydlení, refi nancování stávajících 
úvěrů i pomoc s výběrem vhodné 
banky. Spolupracujeme s velkým 
množstvím bank a díky tomu našim 
klientům vždy uděláme přesné srov-
nání a doporučíme nejlepší nabídku.
 Obecně v oblasti pojištění je na 
trhu velká konkurence. V čem jste 
jiní? V čem spočívají vaše výhody? 
 Konkurence je podle mého názoru 
správná, protože na ní vždy profi tuje 
klient. Mohu uvést příklad, kdy jsme v 
životním pojištění zavedli tzv. Garanci 
nejvyššího plnění, která se vztahuje 
především na vážné úrazy. Což nikdo 
jiný na trhu nemá.
 Také naše majetkové pojištění 

Allianz Domov dostalo vylepšení. Každý klient si vybere 
a poskládá pojištění přesně na míru. Tedy ne ,,balíčkové" 
pojištění, jak je spousta klientů zvyklá. 
 Představte si, že bydlíte v místě, které je na kopci a 
nikdy v životě nemůže nastat situace, že Vás poškodí 
povodeň. V balíčkovém pojištění ji ale stejně platíte a 
vůbec nezáleží na tom, že Vás to zbytečně stojí peníze. 
V novém pojištění si toto riziko nesjednáte a tím pádem 
ušetříte. Pochvalné ohlasy od našich klientů nám potvr-
zují, že jdeme správnou cestou.
 Na konci minulého roku jste zavedli nová pravidla 
pro určování cen u pojištění aut. Můžete mi to prosím 
vysvětlit?
 Zjistili jsme, že spousta řidičů zbytečně přeplácí za 
pojištění svého vozu. Je to dáno tím, že 83% českých 
řidičů ročně nenajede víc než 15.000 km. Tito řidiči způ-
sobují velmi málo dopravních nehod. Proto jsme naše 
pojištění upravili tak, že jedním z důležitých faktorů jsou 
pro nás najeté kilometry.
 To, že jsme cenově velmi zajímaví, dokazuje i fakt, 
že k nám za posledních 6 měsíců přešlo 40.000 nových 
klientů. Což je jednoznačně nejvíc ze všech pojišťoven. 
 Jaké plány má pojišťovna do budoucna?
 Jedním z cílů tohoto roku bylo vylepšit koncept pod-
nikatelského pojištění. Což se nám již podařilo a v tuto 
chvíli máme naprosto špičkové pojištění podnikatelů pro 
fi rmy i drobné živnostníky.
 Nyní chceme ještě přinést vylepšení konceptu naše-
ho autopojištění i řidičům, kteří za rok najedou hodně 
kilometrů. Zjednodušeně řečeno, nevadí, jestli jezdíte 
hodně nebo málo, důležité je, zda způsobujete nehody. 
Pokud ne, tak není důvod platit vysoké pojištění.

-r-

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz
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Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

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

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

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

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

www.tajovskyreality.cz

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

Penzion Suchý Chalupa Makov, 3+kk

Novostavba 5+kk Sebranice 

2.500.000 Kč2.200.000 Kč4.000.000 Kč

8.900.000 Kč 800.000 Kč

4.020.000 Kč

Polyfunkční objekt Vyškov

Byt 3+kk Blansko

5.500.000 Kč

2.780.000 Kč

Stavební pozemek Kunštát 

926 m2

694.500 Kč

Byt Kunštát, 1+kk RD Kunštát-Sychotín

RD Boskovice 2+1 

700.000 Kč 550.000 Kč

info v RK

Stavební pozemek Boskovice 

3.457 m2

Stavební pozemek Mladkov 

2.124 m2

1.037.100 Kč

1.593.000 Kč

Byt 3+1 Boskovice

2.400.000 Kč

4.386.200 Kč

1.200.000 Kč

500.000 Kč 3.900.000 Kč

Pozemek  

Velké Hostěrádky  2.444 m2

Mezonetový byt 4+kk 

Boskovice

Stavební pozemek  

Velenov 6.748 m2

Venkovské stavení v obci 

Ludíkov

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

Stavební pozemek  

Březová nad Svitavou 1600 m2

Stavební pozemek Bořitov 

755 m2

90.000 Kč

830.500 Kč

Bc. Petr Zoubek
realitní makléř
 
“Při prodeji vaší nemovitosti 
zúročím dlouholeté obchodní 
dovednosti a získané 
kontakty.”



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

79. června 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
* Přijmu paní na úklidové práce v penzionu 
v Blansku. tel. 604936757.
* Nabízím vedení celkového účetnictví, DE,
a zpracovnání daňových přiznání. Tel. 
722909665.
* Restaurace PIZZAZZ přijme výpomoc za 
bar a na rozvoz. Tel. 776117788.
* Hledáme brigádníky pro vyklízecí a úkli-
dové práce. VHODNÉ PRO STUDENTY na 
prázdniny! Volejte 775117788.

 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.
* 2x podsedák "bobek" do auta zdarma. Kvalitní 
autosedačka Römer 15-36 kg za 500 Kč, PC 3 700 
Kč. Tel. 602542998.
* 2+1 v OV Blansko. Tel. 736263872.
* Sazenice léčivé paprikookurky-ačokči. Snižuje 
cholesterol, tlak a cukr. Bližší inf. na netu: achocha.
unas.cz.Tel. 724799340, email: prax1@seznam.cz
* Chatu v Petrovicích u Blanska PSČ 679 02  - elek-
třina, obecní voda, parkování, pozemek  oplocený 
380m². Cena 679.000 Kč. Tel. 721833167.

      PRODEJ    

* Koupím cihlový byt v Blansku 2 + KK nebo 2 + 1. 
Tel. 737900946. Bez RK.
* Blanka, 52 let, 160 cm, 70 kg, po úraze, špatně 
mluvící, z Blanska, hledá přítele k vážnému sezná-
mení. Tel. 722955018.
* Našel by se prosím někdo, kdo začínajícímu 
motorkáři daruje nebo do 4000 prodá jakýkoliv 
funkční motocykl, např.jawa pionýr, mustang atd. 
Tel. 737002332.
* Daroval by někdo do klubovny stará křesla a menší 
stůl? Předem děkuji. Tel. 737002332.

      RŮZNÉ    

Siemens Electric Machines, s.r.o. Drásov 
ihned přijme operátory zakázkové výroby 
(i bez praxe v oboru).  

Nástupní mzda 21 - 25 000 Kč. Odměna 
za nástup 10 000 Kč a mnoho dalších 
benefi tů. 
Dále hledáme skladníky s nástupní mzdou 
23 000 Kč a odměnou 10 000 Kč za nástup. 

Kontakt: Tereza Sichová,  Tel.: 720 954 683 
Email: tereza.sichova@siemens.com

Dětský den v zámeckém parku

Městem se prohnal parní vlak

NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO!  ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SBD MACOCHA, 

KAMNASERVIS.CZ

TANEČNÍ 
ZÁBAVA

17.6.2017
Aqupark Blansko

(vstup hlavní branou) 

20:00 - 02:00 hod. 

Hraje skupina 

MEDIUM 
Vstupné 60,-Kč.

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
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 (jes-
kyně 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 (Kateřinská 
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, Zámecký 
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:
V sobotu 17. června bude naše informační kancelář ve 
spolupráci s Galerií a antikvariátem Jonáš pořádat další 
komentovanou prohlídku města Blanska, tentokrát jeho 
jižní části. Start je v 09:00 hod. od informační kanceláře 
Blanka, prohlídka je zdarma. Prohlídka začne u dřevěné-
ho kostelíka, pokračovat budete okolo tzv. Staré fabriky, 
památníku obětem II. světové války, stromu tisíciletí až k 
Ježkovu vodojemu. Další část trasy vás provede Klepá-
čovskou ulicí a představí vám nejstarší domy v Blansku. 
Chybět nebudou ani Salmovské železárny (Klamova 
huť) a zmínka o Edvardu Benešovi v Blansku. Poslední 
část prohlídky bude věnována rodině Ježků, dozvíte se 
zajímavosti o stavbě jejich továrny a tzv. Ježkově mostě. 
Prohlídka bude zakončena v parku s tzv. památníkem 
Zborováka.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 
678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@
blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

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

Živ

    
   

   Víc

    

   Na

    

    

y

 Soutěže pro děti, divadlo, ská-
kací hrady, kulturní vystoupení a 
mnoho dalšího vykouzlilo úsměvy 
na dětských i dospěláckých tvářích 
v sobotu 27. května v zámeckém 
parku. Úspěch letošní oslavy Me-
zinárodního dne dětí v Blansku 
podpořilo i krásné počasí. 
 Malí i velcí si zkusili lovení ryb v 
zámeckém rybníčku a mletí mouky 
před zámkem, zhlédli vystoupení 
dětí z blanenských uměleckých škol, 
Šmoulování s Evou Skalickou, Fre-
estyle show, ukázky dravého ptac-
tva, ochutnávka kvalitní čokolády. 
Vyvrcholením programu byl večerní 
koncert Yvetty Blanarovičové a Josefa 
Vojtka. 

-mha-

 V sobotu 3. června přes 
Blansko projel historický 
parní vlak, na který se 
přišly podívat desítky lidí. 
Mnozí se nechali zlákat i 
projížďkou. 

 Vlak jel v dopoledních ho-
dinách z Brna přes Blansko 
a Boskovice do Mladějova 
na Moravě a odpoledne se 
vracel zpět. Byl vypraven 
v rámci projektu Českých 
drah Nostalgické jízdy ČD 
2017. Zájemci se mohou v 
průběhu celého roku svézt 
železničními vozidly, se kte-
rými se v běžném provozu 
již nesetkají. Více informací 
o dalších jízdách v České 
republice najdete na www.
cd.cz/nostalgie. 

-mha- 
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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:

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

Čechomor a Monkey Business v zámeckém parku Blansko
 To a mnohem víc je druhý ročník MORAVA PARK FESTu. Jedna z největších kulturních událostí tohoto roku klepe na dveře. Velkolepý festival s názvem Morava park fest v Blansku ve svém druhém 
ročníku nabídne široké veřejnosti interprety jako Xindl X, Čechomor, Buty nebo Monkey Bussines. Více než osmiměsíční přípravy vyvrcholí samotnou akcí v sobotu 24. června 2017. 

 Po zdařilém loňském ročníku se pořadatelé roz-
hodli zopakovat festivalový zážitek v blanenském 
zámeckém parku příznivcům současné populární 
hudby. I tentokrát si na své přijdou zástupci všech 
věkových kategorií a mnoha hudebních žánrů. 
 Areál zámeckého parku bude otevřen od 12 ho-
din a zavírat se bude o půlnoci. Celý festival svým 

vystoupením otevře amatérská hudební skupina 
Pohledy. Ve 14 hodin zahrají ATMO Music, po nich 
Čechomor, Buty, následovat bude punková kultovní 
skupina Visací Zámek, jež kontrastně vystřídá funky 
v rytmu Monkey Bussines. Celý den zakončí svým 
vystoupením oblíbený Xindl X. Festivalem bude letos 
provázet populární šprýmař a moderátor Jakub Kohák. 

 Vstupenky jsou v předprodeji do 19.6. za 499,- 
Kč, ale k dispozici budou také přímo na místě za 
549,- Kč. Slevu mají držitelé ZTP/P a děti od 3 do 
15 let: předprodej 199,- Kč, na místě pak 299,- Kč. 
Koupit si je můžete v Informační kanceláři Blanka 
v Blansku na Rožmitálově ulici, dále v restauraci 
Pizzazz v areálu blanenského Kaufl andu a rovněž 

v Boskovicích – MIS Boskovice a IC Boskovicko 
(Masarykovo náměstí 3/1). Všechny vstupenky jsou 
k dispozici rovněž v sítích Ticket ART.
 Na místě bude samozřejmě dostatek jídla i pití, po-
dobně jako tomu bylo loni. Pořadatelé slibují kvalitní 
pitný režim a dobře si uvědomují, že hudební festival 
není jen o pivu a párku. K dispozici bude velké množ-
ství teplých jídel nejrůznějších chutí, mnoho stánků 
s pivem, vínem, míchanými ale i nealkoholickými 
nápoji.
 Více informací je na webu www.moravaparkfest.
cz nebo na Facebooku www.facebook.com/morava-
parkfest, kde v této chvíli najdete mimo jiné originální 
videopozvánku na festival přímo od Jakuba Koháka, 
moderátora letošního ročníku.
 Morava park fest zahájí svůj druhý ročník v 
blanenském zámeckém parku 24.6.2017 přesně v 
poledne a určitě byste na něm neměli chybět. Jde o 
jedinečnou událost, která si svým prvním ročníkem 
vydobyla pozici jedné z nejoblíbenějších kulturních 
akcí našeho regionu.

Program:
12.00 hod. otevření areálu
12.30 hod. POHLEDY
14.00 hod. ATMO MUSIC
15.30 hod. ČECHOMOR
17.00 hod. BUTY
18.45 hod. VISACÍ ZÁMEK
20.30 hod. MONKEY BUSINESS
22.15 hod. XINDL X
23.59 hod. ukončení festivalu


