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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Minulý víkend z pátku 8.6. na sobotu 9.6. proběhla plánovaná a zastupitelstvem 
města odsouhlasená úplná výluka z nočního klidu. Měla své opodstatnění. Na 
Sportovním ostrově Ludvíka Daňka probíhal čtyřiadvacetihodinový závod You 
Dream We Run, který na ovál ASK přilákal tisíce lidí. Nebyla to ale jediná akce. 
Muzika hrála, břinkala, a veselí se neslo celým městem až do pozdních nočních 
hodin. Proti táboru spokojených bavících se účastníků akce stáli na druhé straně 
i ti, kteří by raději spali. 

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

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Nepotřebujete byt? Nyní výhodně prodejte. 
Je pravděpodobné, že dojde opět k velkému 
snížení cen nemovitostí – tak moc neváhejte. 

- Výměna bytu 3+1 Blansko „bytovky“ za byt 2+1 v 1. NP v Blansku u parku Erbenova
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 
- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, bez EM., III/2018...NC – 1.250 Kč/měs.
- 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
i další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

Nabídněte menší byty k pronájmu v Blansku pro prověřené zájemce.

Kdo nemůže v noci spát?

nost na podzim roku 2016. Podle tohoto nařízení 
nyní noční klid řídí takzvaná obecně závazná 
vyhláška, kterou schvaluje zastupitelstvo města, 
váže se ke konkrétním termínům a platí na celém 
území města. O tom, jak je tato vyhláška ne-
smyslná, jsme se mohli přesvědčit už loni. Bylo 
schváleno několik termínů, ve kterých byl noční 
klid zkrácen. Šlo vesměs o akce přímo podpo-
rované městem. You Dream We Run, ohňostroj 
na Silvestra, Bambifest, Morava Park Fest, 
víkend okolo sv. Martina a asi tři další termíny v 
létě, které umožňují pořadatelům podnikání ve 
formě venkovních akcí. V reálu to vypadalo tak, 
že například poslední pátek v srpnu bylo celé 
město i městské části plné akcí, muzika hulákala 
ze všech koutů a pořadatelé vesměs spokojení 
nebyli, jelikož účastníci zkrátka měli velký výběr 
a logicky se rovnoměrně rozptýlili podle toho, 
jaký druh zábavy jim byl nejbližší. Druhý tábor 
těch, kteří se raději vyspí, neměl jinou možnost 
než strávit noc u příbuzných mimo město nebo 
požít silný prášek na spaní.
 „Lidé nám dost nadávají a vyhrožují, že proti 
nám napíší petici. Ta ale není na místě, skutečně 
jsme nepochybili. Pokud na městě schválí úplné 
zrušení nočního klidu kvůli charitativnímu běhu, 
nezbývá všem než přijmout fakt, že akce mohou 
proběhnout i mimo Sportovní ostrov,“ uzavírá 
provozovatel pivnice na Zborovcích. 
 Co k tomu říct? Sepište petici a pošlete ji do 
Prahy. Tam se totiž zákon týkající se nočního 
klidu schválil. Nemůže za něj pořadatel letní 
zábavy, ten pouze využívá vzniklé situace za 
účelem podnikání. A pokud vás napadne, že na 
vině jsou zástupci našeho města, měli byste si 
uvědomit jednu věc. Jestli nepovolí v příštích 
letech žádné omezení nočního klidu, můžeme 
se všichni rozloučit s letním kinem na náměstí, 
s ohňostrojem na Silvestra a taky s jakoukoli 
kulturou překračující rámec 22. hodiny. Králov-
ství bez hudby a tance je smutné království. Je 
tohle skutečně to, co chceme?

Martin Müller

 V prostorách zahrádky Starobrněnské pivnice 
Velvet se ve stejný den jako samotný závod 
uskutečnila akce s názvem Oslava slunovratu. 
Probíhala od 18 hodin do 6 hodin do rána. Vím 
moc dobře, že konkrétně na Zborovcích byly 
vždy problémy s nočním klidem a spousta těch, 
kteří preferovali spánek před hlučnou hudbou, 
pravidelně posílala městskou policii s žádostí 
okamžitého umlčení veškeré zábavy. Proto tu 
žádné zábavy přes 22. hodinu už velmi dlouho 
neproběhly.
 „Využili jsme výluky z nočního klidu k uspořá-
dání party, která trvala celou noc. Vystupovala 
tu desítka DJ, pilo se, jedlo a tančilo skutečně 
až do rána. Akci jsme řádně nahlásili, dokonce 
byla informována jak městská, tak státní policie. 
Ty jsme oslovit sice nemuseli, ale chtěli jsme, 
aby bylo vše podle regulí. Z naší strany nebyla 
porušena žádná vyhláška ani zákon,“ zní vysvět-
lení vedení podniku Velvet. „Policie nám v noci 
volala, že obyvatelé přilehlých bytovek volají, 
zda bychom to opravdu nemohli alespoň trochu 
ztlumit. I tomuto jsme vyhověli, přestože jsme 
nemuseli. O půlnoci se citelně ztlumila hudba 
a od 2 hodin už hrála spíš jenom pro poslech. 
Myslím si, že i pořadatelsky jsme akci zvládli. V 
okolí restaurace nebylo nic rozbité, počmárané 
ani zdemolované,“ dodal majitel.
 Stížností se ale podle něj i přesto našlo víc 
než dost. „Dřív jsme tady nemohli dělat nic, 
protože nám to nebylo umožněno. Prostě nám 
na městě akci neschválili a hotovo. Zatímco 
jinde se mohlo hrát třeba aspoň do půlnoci, zde 
nám tato možnost byla odpírána, byť třeba jen 
dvakrát ročně,“ vzpomíná provozovatel pivnice. 
„Na jednu stranu se lidem nedivím, ale na stra-
ně druhé byli všichni o skutečnosti, že v celém 
městě je zrušen noční klid, včas informováni. 
My jsme jen využili situace, kterou nám město 
umožnilo vyhláškou.“
 To je ale blamáž! Kdo za to může? Vypadá to 
na patovou situaci. Za viníka můžeme s klidem 
označit zákon o nočním klidu, který vešel v plat-

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092
e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549

e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Panel,  pěkná dispozice, vlastní plyn. kotel, 

velký balkon i sklep.

cena: 2.080.000 Kč tel: 775 582 092

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

G

Uvažujete o prodeji či pronájmu? Spojte se s realitními specialisty 

na Blansko a okolí (praxe 12 let). 

Naši spokojení klienti nám píší:

www.realityhynstova.cz/reference

POPTÁVKA

Jsme tu pro Vás.

Převod podílu, cihla, lodžie, vl. plyn. kotel, 

kolaudace 2003; nízké náklady.

cena: 900.000 Kč tel: 775 246 549

BYT 1+1 LETOVICE, CP 51 M²

G

SLEVA!
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Víte? Nevíte?Dětský den v Blansku: 
Divadlo pro nejmenší i youtubeři 

Blanenští udělili Ceny 
města Blanska

Freddieho sloupek
Kým jsem...

 Na tuto otázku se snažím odpovědět. Každý den 
o trochu víc.
 Nedávno jsem se doslechl o jistém pamfl etu, 
pocházejícím (jak jinak) z prostředí Evropské unie, 
který pojednává o problematice zapojení romské 
menšiny do neromské většiny v naší zemi. Jedná 
se o jakési doporučení, není tedy závazné jako 
například nařízení typu GDPR. Přesto ve mě dřímá 
jistý nepokoj. Nejsem si, díky tomu doporučení 
jistý, kdo vlastně jsem, nebo ke kterému etniku 
vlastně patřím.
 Politická korektnost nás dotlačila do míst, ve 
kterých jsme se snad mohli ocitnout jen v těch 
nejhorších snech. Je nepřípustné někoho označit 
za Černocha, byť je jeho pleť černá. Je nepřípustné 
někoho označit za Žida, byť se jeho vyznání řídí 
Tórou. Je nepřípustné někoho označit za Cikána 
(Roma, viz výše), byť k tomu etniku patří. Ostatně, 
už jsem o tom psal.
 Jsem z toho zmatený.
 Znamená to výše zmíněné začleňování menšiny 
do většiny to, že už nejsem Čech, případně Mora-
van, či Slovák? Jen pro pořádek, narodil jsem se v 
Československu, takže mohu tím pádem být „troj-
rozpolcen“, ale v žádném případě se nepovažuji 
za „neroma“. To vše výše uvedené mi na současné 
politické korektnosti vadí a je mi nepříjemné. Jistě 
nejsem sám, jen se o tom „nesmí mluvit“. Mrzí mě 
to a vadí mi to. Osobně totiž neshledávám na slově 
„cikán“ nic ošklivého. Ještě za mého studijního po-
bytu na základní škole to nepatřilo mezi „zakázaná“ 
slova. Ale teď?
 Černochy v USA nazývají „Afroameričané“, pro-
tože tak je to správné a tak to má být. Jak budeme 
tedy nazývat lid ze stejného etnika v Evropě? 
Budou to „Evroafričané“?
 Budu se opakovat. Je mi ÚPLNĚ JEDNO, jestli je 
nějaký člověk bílý, černý, pruhovaný, puntíkovaný, 
či snad žlutý (záměrně jsem ty barvy podal podle 
abecedy). To, na čem mi záleží je jen to, jestli je 
nějaký člověk čestný, pravdomluvný a důvěryhod-
ný.
 Bůh, který stvořil všechny lidi a národy, aby si 
byli rovny si musí rvát šílenstvím nad tím naším 
počínáním vlasy. Pokud mu tedy po těch našich 
pozemských výstřelcích nějaké zůstaly.
 Hezký den…

Freddie  (
freddiemail@email.cz)

Glosa

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.
 Pane místostarosto, v městských lázních opadává omítka a 
celkově jsou značně zastaralé. Dočkáme se v blízké době i zde 
nějaké výraznější investice?
 Máme moderní akvapark a je samozřejmě v mém zájmu, aby i měst-
ské lázně byly pro občany funkčním, hezkým a hojně navštěvovaným 
místem. První klíčová rekonstrukce nás snad čeká příští rok. Už letos se 
mělo vyměnit dno bazénu, dokonce jsme měli na tyto práce schváleny 
v rozpočtu fi nanční prostředky. Při odborné prohlídce se však našly 
závady i na vaně bazénu, s čímž jsme v původním rozpočtu nepočítali. 
Došli jsme k závěru, že je potřeba udělat rekonstrukci jak dna bazénu, 
tak i vany, a to současně. Protože jsme však na toto nečekané navýšení 
neměli vyčleněno dost peněz, původně plánovanou rekonstrukci dna 
jsme odložili. Vana i dno v krytých lázních se tedy dočkají rekonstruk-
ce současně. Celkově by pak tato investice měla přijít na 19 milionů. 
Sledujeme, zda nebude vypsán dotační titul na tyto investice, abychom 
získali alespoň částečnou dotaci, ale i kdyby k vypsání dotačního titulu 
nedošlo, tuto rekonstrukci rozhodně zrealizujeme i tak. 
Současně se také zpracovává investiční záměr na rekonstrukci měst-
ských lázní zacílený na opravu v současné době problematických 
oblastí lázní (viz vaše otázka na opadávající omítku), kdy by mělo dojít 
k obnově obvodového pláště, úpravě vnitřních prostor a k celkovému 
zatraktivnění městských lázní. Celková suma by se mohla podle 
odhadů pohybovat kolem 50 milionů korun. Věřím, že se nám i tento 
investiční a tolik potřebný záměr podaří dotáhnout do zdárného konce, podobně jako tomu bylo u jiných zdařilých 
investic do blanenských sportovišť (umělá tráva na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka aj.).  Městské lázně jsou 
místem, které obnovu a modernizaci nutně potřebují. Toho jsme si vědomi a zmíněné rekonstrukce jsou v této 
chvíli jednou z mých priorit.

 Tradiční dětský den přilákal první červnovou sobotu do zámeckého parku stovky dětí, pro které byl 
od jedné hodiny odpolední připraven pestrý program. Počasí přálo, sluneční paprsky si daly záležet, 
zabouřilo až večer před závěrečným koncertem. 

 U rybníčka se lovily ryby, na 
zámeckém nádvoří i na hlav-
ním podiu vystoupili kouzelníci. 
Představily se obě blanenské 
základní umělecké školy, herci 
z divadel Koráb a Scéna zahráli 
dvě pohádky pro nejmenší. O 
tom, že Blansko jde s dobou a 
snaží se vyhovět všem věko-
vým skupinám, svědčila část 
programu nazvaná Youtuberské 
okénko. V mobilním planetáriu 
se vystřídali tři mladíci, kteří 
mají své věrné příznivce mezi 
teenagery. 
 Program na hlavním podiu 
moderovala Gabriela Mrkvicová. 
V průběhu celého odpoledne byl k dispozici skákací 
hrad, balónkový workshop, malování na obličej a dět-
ská dílnička s výrobou masek pro závěrečnou show. 
V muzeu mohly děti navštívit archeologickou hernu 
s virtuální převlékárnou a dotykovou obrazovkou. 

 Po bouřce a lijáku závěrečnou tečku za celým 
dnem učinil koncert kapely Nebe, který se odehrál 
v mobilním planetáriu a byl určený zejména pro 
dospívající mládež, případně dospělé. 

-mha-

 Na konci května se v Dělnickém domě konal slavnostní večer, na němž byly oceněny tři osobnosti, 
které významným způsobem ovlivnily dění v Blansku. V rámci doprovodného programu vystoupil 
kytarista Miloš Pernica a herci Blanenského divadla. 

 Za celoživotní přínos v oblasti kultury obdržel Cenu 
města Blanska Jiří Polášek. Tento režisér a výtvarník, 
přední osobnost blanenské kultury a dlouhodobý člen 
a tvůrce Blanenského divadla v letošním roce oslavil 
90. narozeniny. 

 Za zásluhy v oblasti sportu 
převzal ocenění Jaroslav Krejčíř. 
Stál u zrodu blanenského baseballu 
a v roce 1988 s několika další-
mi nadšenci založil baseballový 
klub. Je jeho prezidentem a klubu 
se věnuje již třicet let. V součas-
nosti působí hlavně jako trenér 
mládeže. 
 David Jakubec při jedné ze 
svých služebních jízd v neděli 12. 
listopadu loňského roku uviděl ve 
večerních hodinách u zámecké zdi 
v ulici Úvoz ležící ženu, u níž se za-
čínal projevovat epileptický záchvat. 
Zastavil a zjistil, co se děje, přivolal 
městskou policii, která zajistila pří-

jezd záchranné služby. Do té doby sám poskytoval 
ženě první pomoc. Svým včasným zásahem možná 
zachránil její život, nebo ji alespoň ochránil před 
dalšími zraněními a komplikacemi. 

-mha-

Úspěch žáků 
soukromé ZUŠ

Žáci pana učitele Karla Odehnala ze soukromé ZUŠ 
v Blansku Marek a Martin Navrátilovi a Anička Šťá-
vová se ve své věkové kategorii zúčastnili soutěží 
ve hře na zobcovou fl étnu. Nejprve vyhráli okresní 
kolo zmiňované soutěže, čímž postoupili do kola 
krajského. V něm také vyhráli a byli delegováni jako 
zástupci našeho kraje do celostátního kola soutěže, 
které se konalo v květnu v Praze. Dílem jejich píle 
a odborné zdatnosti jejich pana učitele se jim v této 
soutěži podařilo umístit se na prvním a druhém místě. 
Poděkování patří nejen malým hudebníkům, ale také 
panu učiteli za dobrou reprezentaci našeho města.

-mk-

(G)losování
 O víkendu se v Blansku konal šestý ročník 
charitativního běhu You Dream We Run. Někteří 
lidé snili, jiní běhali. Těm druhým nelze jinak než 
vyseknout poklonu. Sen se splnil jedenácti hen-
dikepovaným dětem a dospělým. Jenže čekalo 
jich šestnáct. Byli zklamaní? Nebo jim stačila 
„cena útěchy“ v podobě pár poukazů? 
 Každopádně na úvod nutno poznamenat, že akce 
přináší do Blanska skvělou příležitost ke sportovnímu 
i kulturnímu vyžití, k setkání s přáteli a známými a 
k tomu, aby alespoň na pár hodin lidé nemysleli na 
sebe, ale na druhé. Což je jednoznačně skvělé. Ale 
některé zásadní věci zůstávají nedotažené, přitom 
se domnívám, že by nemusel být zas takový problém 
zajistit více stánků s občerstvením, aby se nestály 
půlhodinové fronty, vyprázdnit přeplněné mobilní 
toalety nebo zajistit kvalitní zdravotnickou pomoc, 
která chyběla. Kdyby se jednalo o první ročník, tak 
neřeknu. Ale po tolika letech? 
 Tou hlavní nedomyšlenou věcí se mi ale jeví výběr 
kandidátů na splnění snu. Loni deset přání přišlo na 
necelých 400 000 Kč. Letos mělo šestnáct snů stát 
přes milion korun, což znamená v průměru skoro 
dvojnásobnou částku za každý sen. Nároky vzrůstají? 
Lidé jsou stále odvážnější a po úvodních letech, kdy si 
rozpačitě přáli tablet za pár tisíc, nyní sní o obytném 
karavanu? 
 Obětavost při péči o postižené děti se penězi 
vyčíslit nedá, takže nelze říci, že ten by si zasloužil 
dar v takové výši a tamten zase v takové. Sen je sen. 
Ale… 
 Těžko pořadatelům radit, jak by to měli dělat, když 
člověk není v jejich kůži. Omezit výběr kandidátů 
podle stavu hendikepu? To jistě ne. Nikdo si svoje 
postižení nevybral a to by nebylo etické. Zjišťovat 
fi nanční situaci rodiny, zda na tom náhodou není tak, 
že by si mohla vše zaplatit sama? To by bylo možná 
trochu ponižující pro ty, kteří peníze opravdu nemají. 
Ale co takhle stanovit nějaký limit, kolik může splnění 
snu stát? 
 Ptala jsem se známých, kteří mají postižené děti, 
zda by jim vadilo, kdyby jim někdo řekl:  „Splníme vám 
nějaký sen, ale vyberte si, prosím, něco do padesáti 
tisíc.“ Odpověděli, že by jim to nevadilo, naopak, 
zdálo se jim to fér. Snů mají děti i dospělí obvykle 
více a možná si stačí vybrat ten, na který budou stačit 
síly všech zapojených lidí – organizátorů, sponzorů 
i běžců. Ze zkušenosti vím, že i když postižené 
děti mají sami různá přání, vždy je na rodičích, aby 
požadavek vhodně zformovali a zformulovali. Bez 
problémů mohou dítě motivovat k tomu, aby výběr 
snu zapadl do nějakých limitů. Nejen proto, aby 
to někdo nevnímal jako nespravedlnost, že jeden 
dostal dárek za čtyřicet tisíc a druhý za čtvrt milionu, 
ale spíše proto, aby na konci této parády nezůstalo 
několik lidí sedět a smutně koukat. 
 Něco jiného je, když zdravý člověk s napětím čeká, 
zda vyhraje v loterii nebo třeba zda obdrží dotace na 
podnikání. Ale hendikepované dítě je na tom obvykle 
po mentální stránce úplně jinak, než ostatní lidé. 
Zdravý člověk si to většinou neumí vůbec představit, 
natož vžít se do myšlení postiženého dítěte, které 
může prožít velké zklamání, z něhož bude žít hodně 
dlouhou dobu. A kdo to odnese? Jeho rodiče, kteří 
budou doma muset poslouchat nářky a výčitky svého 
potomka. Znám to velmi dobře ze svého blízkého 
okolí.
 Vlastně si ani nejsem jistá, jak probíhá volba pořadí 
plnění snů. Údajně se to losuje. Což se mi také nezdá 
spravedlivé. Ale jsme zase u toho – jak je jinak seřa-
dit? Posoudit jejich fi nanční situaci a sociální zázemí? 
Zhodnotit, kdo je na tom zdravotně nejhůře? Nebylo 
by opět jednodušší obdarovat všechny, byť nižší část-
kou? A když se vybere víc, příspěvek navýšit nebo 
pomoci dalším. Tito lidé si vytáhli již na začátku života 
svůj nepříliš šťastný osudový los, takže podmiňovat 
jejich obdarování, které má alespoň trošku zlepšit 
jejich těžké životní podmínky, dalším losováním se mi 
zdá poněkud bizarní. Losování mám navíc spojeno 
spíše se zábavou, hrou a krácením volné chvíle. A o 
tom přece myšlenka You Dream We Run není. 

-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

TŘPYTIVÉ LÉTOTŘPYTIVÉ LÉTO
V ŽABKÁCHV ŽABKÁCH

- modré

- černé- černé
- růžové

- stříbrné

Již od dívčích 

velikostí!
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Na kávě s Martinem Dyčkou
Je příjemné a pozitivní sedět u kávy s mladými lidmi, kteří i přes svůj nízký věk něco 
dokázali nebo se do něčeho vrhli a jsou tím zcela pohlceni. Jedním z nich je předseda 
výboru Společnosti katolického domu, z.s. Martin Dyčka. Do vedení výboru usedl v 
sedmadvaceti letech a dva a půl roku touto činností doslova žije. K tomu je vedoucím 
dětského sboru, členem farní rady a pomáhá s prácí s mládeží. 

Sponzor rubriky:

 O tuto činnost jsi nějak aktivně usiloval? 
 Dědeček byl v devadesátých letech předseda, 
takže jsme v Katolickém domě v podstatě vyrůstali. 
Od čtyř let jsem pomáhal chystat plesy. Takže tam 
mám všechno „prošmejděné“. Proto jsem asi před 
třemi roky zašel za otcem Jiřím Kaňou s tím, že bych 
se rád zapojil do práce kolem Katolického domu, aby 
se tam dělo něco ze strany mládeže. Chtěl jsem se 
tomu věnovat z jakékoliv pozice. Kolem chystání akcí 
jsem se stejně pohyboval, ať už to byla Mikulášská 
besídka, akce sboru, karnevaly, skautský ples… Viděl 
jsem, že by se tomu dalo pomoct, kdyby to bylo víc 
koncepční. Takže jsem spíš chtěl pomáhat výboru. 
 Otec Jiří řekl, že je to dobrý nápad a že se bude 
brzy volit nový výbor, takže bych se tam nejdřív díval 
a za pět, sedm let bych se do toho dostal. Jenže za 
dva měsíce řekl, že by bylo dobré, kdybych byl přímo 
ve výboru, a za další dva měsíce za mnou přišel s 
tím, že nemá předsedu. 

 Váhal jsi? 
 Představoval jsem si, že by ve vedení byl někdo 
třeba čtyřicetiletý, kdo by měl zkušenosti. To byly 
důvody mého váhání. Ve svých letech jsem si připadal 
moc mladý na takovou funkci. Kdyby se náhodou 
přihodilo něco špatného, musel bych jednat s elitou 
Blanska, a to se mi zdálo jako silná káva. 
 Naštěstí se přidala spousta ochotných lidí. Máme 
výbor, delegáty na jednotlivé užší kruhy aktivit a také 
předsedu delegátů, kterým je RNDr. Miroslav Vyky-
dal. Člověk s velkými zkušenostmi a úžasně lidským 
přístupem. Vždycky se máme s kým poradit. A pokud 
člověk cítí, že dělá prospěšnou věc, má poměrně silnou 
motivaci pustit se i do nových a neprobádaných vod.

 Zdá se, že jsi do toho skočil po hlavě a Kaťák 
docela ožil…

 Řekl bych, že se dění v Kaťáku podařilo nastartovat 
tak, jak to bylo ve zlaté éře akcí Katolického domu, 
a možná jich tam nikdy ani tolik nebylo. I farníci se 
zapojují a místo oživují. Kaťák funguje hrozně moc 
let (brzy bude slavit 110. výročí) a v průběhu desítek 
let se v něm vystřídalo mnoho aktivit. V současné 
době se komunita postupně rozšiřuje. Navazujeme na 
tradiční akce i činnost a zároveň se snažíme reagovat 
na nové podněty.
 V průběhu let sídlilo na Kaťáku mnoho různých 
organizací. Bylo tam ředitelství Charity, základní 
umělecká škola, mělo tam sídlo Kulturní středisko 
města Blanska, muzeum, galerie, městská knihovna, 
začínal tam Komorní orchestr města Blanska, pro-
mítalo se kino, když se rekonstruovalo. V současné 
době je Kaťák úzce spojený s Orlem, Charitou, skau-
tem, Kolpingovou rodinou a samozřejmě farností. 
Ti všichni tam byli a postupně si našli svoje vlastní 
prostory. 
 Nedávno nás oslovili zástupci ze střední gastro-
nomické školy, že by na Den průvodců uspořádali 
prohlídky Katolického domu. Objevilo se tu mnoho 
lidí, a každý na Kaťák vzpomínal jinak: „tady byla 
Charita, sem jsem chodila proto a proto“, „do Kaťáku 
jsme v sedmdesátých letech chodívali na Cimrmany“, 
„tady na pódiu jsem v šesti letech zpívala tuto píseň“ 
apod. Různé činnosti se během generací vždy po pár 
letech měnily. 

 Překvapilo tě něco z historie Katolického 
domu? 
 Právě výčet organizací, které kdy v Kaťáku působi-
ly. A pak taky to, že ten dům je poslepovaný asi z pěti 
stavení, která se ke Kaťáku postupně přikupovala. To 
také dnes není na první pohled vidět. Je to poznat 
například na střeše, nebo když se jde do sklepa, 
jsou tam zazděné schody, které vedly původně na 

dvorek. Když mi bylo šest let, byl jsem jeden z prv-
ních, kdo vstoupili do malého sálu, který ještě nebyl 
probouraný, tenkrát to byla ještě zámečnická dílna, 
která byla mnoho let zavřená. Vždycky jsem tedy měl 
ke Kaťáku blízko, ale nikdy jsem si nepředstavoval, 
že tam budu právě já. Když bylo mému bráchovi asi 
deset let, dědeček si ho postavil na balkon a řekl 
mu: „Tady jsem chodil do Orla, zachovej to pro příští 
generace.“ Dnes to tak cítím i já. 

 Je Katolický dům jen pro katolíky nebo se 
otvíráte veřejnosti? 
 To je jeden z hlavních cílů, aby byl úplně pro 
všechny. Líbí se mi, když vznikají naše vnitřní hesla, 
například že Katolický dům je pro všechny lidi dobré 
vůle. Také jde o setkávání všech generací. 
 Když u nás byl Vlasta Redl, při vybalování nástrojů 
tam někdo vypustil z pusy slabé vulgární slovo, a on 
řekl: „Tady se sprostě nemluví.“ Na jednu stranu se 
všichni pousmáli a brali to v legraci, ale na druhou 
stranu to byla pravda a pak už nikdo nic neříkal. Ta 
atmosféra tam prostě je jiná, povzbudivá a formativní. 
Lidé se sem nechodí opít, ale strávit společné chvíle, 
a o to nám jde, ať už člověk věří v cokoli. 

 Jaké akce tedy pořádáte? 
 Udělali jsme ostrý náběh ve stylu zkusit úplně 
všechno. Postupně se to ustálilo do cyklů: nyní dě-
láme přednášky, hudební kavárny, koncerty, divadla. 
Vycházíme zejména z toho, jaké je tam zázemí. Je 
tam pódium, sál pro sto třicet lidí a dva sály pro čty-
řicet lidí, je tam nově vybudováno ubytování. Takže 
kulturní akce, rodinné oslavy a letní tábory.
 Ideální koncerty jsou například ve stylu FestKaťá-
ku, který už jsme pořádali několikrát. Není to jen o 
tom přijít, sednout si, hledět na pódium a pasivně 
poslouchat hudbu. Ale jde o to, aby se lidé také na 
sebe otočili a popovídali si. 

 Spolupracujete s dalšími organizacemi? 
 Blansko je moc malé na to, abychom si hráli každý 
na svém písečku a tvrdili, že nás okolí nezajímá. Vět-
šina našich členů má kořeny, nebo alespoň kamarády 
u jiných spolků. Takže spolupráce je velice živá. Co 
se týče nových kontaktů, zatím spolupracujeme spíš 
s jednotlivci, než s celými organizacemi. Každopádně 
se snažím sledovat ostatní kulturní dění ve městě, 
abychom se vzájemně nekopírovali, ale spíše dopl-
ňovali. 

 Co říkáš na kulturu v Blansku obecně?
 Blanenské specifi kum je, že tady máme super 
sportovce, několikrát do roka se běhá, máme úžas-
né baseballové hřiště, mistrovství světa v různých 
sportech. Je to určitě dobře, ale práce s Blanskem v 
kulturní oblasti je složitější. Hlavně asi tím, že jsme 
blízko Brnu a spousta lidí jezdí tam. 

 Kolik akcí za rok se v Katolickém domě ode-
hraje?
 Zhruba 45 akcí za rok je pro širší veřejnost, přibliž-
ně 90 akcí je soukromých – buď uzavřených, nebo 
pro určitý okruh lidí – různé besedy, školení apod. 
V roce 2017 jsme se dostali k úžasnému číslu 210 
akcí za rok. Nejde však o to, vytvářet nové akce, ale 
neustále někam posunovat akce stávající. 

 Máš nějaké konkrétní plány do budoucna?
 Je spoustu plánů, ale spíš jsou to zatím nede-
fi novatelné vize. Vždy nechám rozeseté nitky, a 
buď se toho někdo chytne, nebo ne. Máme třeba 
taneční lekce, což vzniklo úplně náhodně. Mů-
žeme pak dělat různá předtančení a jednotlivé 
věci vzájemně propojit. Od září chceme například 
rozjet fi lmařský kroužek – máme pro to základní 

technické zázemí, které společnými silami snad 
rozšíříme.
 Hlavně si uvědomuji, že Katolický dům neřídí žádný 
ekonomický ředitel, ale jsou to Boží plány. Je to těžko 
pochopitelné, ale vnímám to tak. Jedno postupně 
navazuje na druhé. 

 Slyšela jsem něco o dramatickém kroužku 
Drakaťák…
 Moje oblíbené téma :-) V Blansku je mnoho talentů 
a umím si představit, že za dva tři roky budeme moct 
udělat větší divadelní představení. Je to linka snů, 
ale není potřeba ji splnit. S divadlem jsme začali 
před třemi roky – oslovil jsem kamarády. Byli jsme 
čtyři, scházeli se na faře a zkoušeli jsme ve stylu 
Partičky a různé improvizační hry. Asi po půl roce 
to však pohasínalo. Ve chvíli, kdy jsem se dostal k 
možnosti mít k dispozici pódium, divadelní kroužek 
jsme spontánně obnovili. Protože mít pódium a nemít 
divadlo, to je přece škoda. Prostory k tomu vyzývají. 
Divadlo v Katolickém domě vzniklo již před sto devíti 
lety v jeho samých začátcích.

 Přijímáte další nadějné a zapálené herce? 
 Určitě. Od září se na to chceme vrhnout ve větším. 
Jsme otevření pro každého, kdo se chce vyřádit a 
sdílet společnou myšlenku. Náš divadelní kroužek 
bude vhodný pro všechny zhruba od patnácti let 
nahoru. 

 Kolik času Kaťáku věnuješ? 
 V podstatě veškerý volný. První rok jsem si to pro 
zajímavost počítal, kolik času jsem na Kaťáku, pak 
se to zdvojnásobilo, takže jsem to přestal počítat a 
spoustu času jsem tím ušetřil :-) Dalo by se říct, že 
osm hodin spím a zbytek pracuji ve svém zaměstnání 
nebo na Kaťáku. 

 Co nejbližšího tě čeká? 
 Ve středu 1. srpna pořádáme koncert v rámci 
Muziky pro Karolínku – přijede Pavel Dobeš. A 27. 
června budeme zvučit koncert kapely AG Flek. 

 Chystají se nějaké rekonstrukce? 
 V této oblasti je hrozně moc plánů. Předchozí 
generace nám vybudovala a zachovala velice slušné 
zázemí. O vše se vždy postarali tak nejlíp, jak to šlo 
a například v sále – kromě oken tam není nic, o čem 
by se muselo přemýšlet. Ale přece jen, jsou věci, 
které se musejí opravovat dřív než jednou za deset 
let, takže je pořád kam investovat. Rekonstrukci by 
si zasloužil například bar nebo záchody. Proto se 
snažím být co nejvíc připravený, protože pak zazvoní 
telefon a někdo mi řekne, že má pro nás peníze z 
nějaké dotace, kterou mi pomůže zprostředkovat, 
ale mám třeba deset dní na to, abych něco vymyslel. 
Takže pak můžu otevřít šuplík a říct „super, opravíme 
vstup“. Máme i velké plány, dalo by se třeba přistavět, 
udělat lepší bezbariérový vstup apod. Před lety mě 
napadl slogan „Když máš dotace, tak je ti do tance“ 
a hrozně jsem se tomu smál, dokud jsem ty dotace 
nezačal sám řešit. Není to žádná legrace. Naštěstí 
na to nejsem ve výboru sám. 
 Před půl rokem jsem si řekl, že potřebuji, aby každé 
dva měsíce přišel někdo, kdo mi s něčím – s čímkoliv 
– pomůže. A přišel Dominik, řekl, že mi pomůže, dva 
měsíce na to přišel Víťa a teď před týdnem přišla 
Eliška, že se taky zapojí. Tito a další lidé to dělají ze 
své dobré vůle ve volném čase. A to je právě zase to 
Boží řízení, které by si člověk nenaplánoval. Takže 
doufám, že to bude pokračovat a ještě tak půl roku až 
rok mi každé dva měsíce přijde pomocník a budeme 
moct pokračovat v tom, co jsme si naplánovali. 

Marie HasoňováOkénko poslankyně
Lenky Dražilové

Vážení občané,
 jak jsem slíbila, po měsíci opět přináším informace 
z Poslanecké sněmovny.
 Mezi nejdůležitější rozhodnutí, které se dotknou 
většiny obyvatelů, patřil bezesporu návrh na změnu 
tzv. protikuřáckého zákona, který začal platit 31. 
května minulého roku přesně na Světový den bez 
tabáku. Uplynul tedy rok, kdy v českých restauracích 
začal platit zákaz kouření. A platit bude i nadále na-
vzdory části poslanců, kteří předložili návrh na jeho 
zmírnění. Mezi nejdůležitější argumenty proti návrhu 
patřila krátká doba platnosti zákona, argumenty, 
že v zemích, kde zákon platí, klesl počet úmrtí na 
choroby související s kouřením. A podle ministerstva 
zdravotnictví způsobil to, co experti chtěli. „Oproti roku 2016 došlo k poklesu aktuálních kuřáků o 3,5 %. A 
to jsou teprve čísla za prvních šest měsíců účinnosti zákona.
 Dalším, velmi dlouho diskutovaným, byl návrh Senátu k registru přiznání politiků. Senátoři jím chtěli dát 
politikům možnost, aby se dozvěděli, kdo se o  jejich majetkové poměry zajímal. Poslanci však odmítli, 
aby do tohoto registru měli občané včetně novinářů přístup pouze na individuální žádost. Na internetu tak 
zůstane veřejnosti volně přístupný. Podle schválené verze, kterou nyní dostane k posouzení prezident, mají 
komunální politici zveřejňovat data o příjmech, nemovitostech, cenných papírech a podílech ve  fi rmách. V  
případě obecních politiků, kteří nejsou za výkon funkce placeni, nebudou zveřejňovány údaje o  příjmech a 
majetkových výhodách.
 Email: draziloval@psp.cz

Mgr. Lenka Dražilová
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Reakce - polemiky
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

To není předvolební boj, 
ale konstatování faktů

 Nejsem přítelem vyřizování si názorů prostřednic-
tvím tisku, ale pokud jsem byl v polemice na můj člá-
nek „Proč se v Blansku nedaří, dopravním stavbám“, 
jenž vyšel v Monitoru č. 23, označen v následujícím 
Monitoru za lháře, nezbývá mi, než reagovat. 
 Neurážím úředníky Městského úřadu Blansko, 
pouze poukazuji na to, že špatná práce některých 
z nich stojí Blansko zbytečné odklady v řešení 
poměrně tíživé dopravní situace v Blansku. Svoje 
konstatování o této problematice jsem vyjádřil po 
nastudování „Veřejné vyhlášky – rozhodnutí, o zruše-
ní stavebního povolení“ pro předmětnou křižovatku, 
které vydal KrÚ JMK, odbor dopravy dne 28. 2. 2018. 
Pokud by „Vedení města Blanska“ (jak je podepsán 
autor polemiky) potřeboval, samozřejmě jej s tímto 
dokumentem seznámím. Nicméně je pochopitelně 
uložen i na patřičném odboru v Blansku. 
 I ve svém článku jsem poukázal na to, že KrÚ 
odmítnul všech sedm bodů „Odvolavatele“ („Spole-
čenství vlastníků pro dům Vodní 10 a 12“) k hlukové a 
rozptylové studii, stížnosti na možné otřesy i na další 
námitky a důvodem ke zrušení „Stavebního povole-
ní“ bylo jen a pouze porušení obecních procesních 
předpisů ze strany zpracovatele „Stavebního povo-
lení“!! Tudíž pokud bude nové „Stavební povolení“ 
zpracováno procesně správně, nic nestojí v cestě 
křižovatku upravit. Jen nás to stálo další rok čekání 
a nervů řidičů na předmětné křižovatce. 

 Součástí výše uvedené „Vyhlášky“ je rovněž vy-
jádření „Krajského ředitelství policie JMK“, které se 
vyjadřuje velmi negativně k souhlasnému stanovisku 
svého podřízeného orgánu v této věci, nicméně 
jako nadřízený správní orgán nemůže stanovisko 
dopravního inspektorátu potvrdit či změnit. Nicméně 
jednoznačně konstatuje, že z odborného hlediska je 
předložený záměr rekonstrukce křižovatky nevhodný 
a doporučuje jej přepracovat. Opět mohu celé stano-
visko KŘP JMK „Vedení města Blanska“ poskytnout. 
 Že v Blansku nefunguje vše tak, jak by mělo, 
dokládá i zrušení prvního kola zadávacího řízení 
„III/379 37 Blansko, přemostění – zhotovitel projektu 
a inženýrská činnost“ (stavba mostu přes železniční 
trať). V prvním kole vyhrála fi rma, jenž nabídla velmi 
nízkou cenu za projekt. Nicméně toto první kolo 
muselo být zrušeno z důvodu „opomenutí“ obálky 
jednoho zájemce na podatelně. Ve druhém kole 
vyhrála ta samá fi rma, jen s nabídkou (světe div 
se) o více jak jeden milion vyšší. Netvrdím, že je to 
částka devastující rozpočet města, nicméně napří-
klad nejeden sportovní oddíl by zajásal nad takovým 
příspěvkem na činnost. 
 V kritice mého článku byl zmíněn politický postoj. 
Jistě, může se to také tak zdůvodnit, ale kritiky by 
nebylo třeba, pokud by vedení města mělo k dopravní 
problematice v Blansku lepší postoj a věnovalo by mu 
více pozornosti. Situace okolo průjezdu Blanskem, již 
nejen ve špičkách a dále např. parkování, nemůže 
nechat jediného motoristu chladným a je potřeba ji 
komplexně řešit. 

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

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

- 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
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Zlaté Slunce 2018

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

o

a

pi

k

oolyuretano

NOVE
míchání
autolaku

ˇ

Z v e m e  Vá s  n a  v e s e l é  d o p o l e d n e  p r o  d ě t i  n a  k o l e c h  a  o d r á ž e d l e c h 

Čekají Vás různé soutěže, 
jízdy zručnosti a ceny pro soutěžící. 
Připraven bude skákací hrad, 
malování na obličej a možná 
přijde i kouzelník :)

23. června 2018 |od 9:00 
n a  d o p r av n í m  h ř i š t i  v  B l a n s k u

Pořádá Autoškola Pernica, organizačně zajišťuje MO ANO 2011 Blansko

 Kamera, klapka, akce! Na Oskara mají ještě čas, ale možná je jednou čeká hvězdná budoucnost. 
Mladí fi lmaři z celé republiky se opět po roce sjeli do Blanska na fi nále soutěže Zlaté Slunce 2018. 
Žáci základních a středních škol ve věku do devatenácti let prokázali, že když se spojí talent, píle a 
chuť do práce, mohou vzniknout zajímavá dílka. 

 Stát se fi lmařem 
je možná pro mno-
hé dospělé nespl-
něným snem – tyto 
děti si jej pro jistotu 
začaly plnit již v ra-
ném věku. Natáčejí, 
animují, experimen-
tují s kamerou. A že 
je na co se koukat. 
Nejedno dílo má 
myšlenku hlubší, 
než by se dalo od 
dětí očekávat, což 
také ocenila porota. 
V ní zasedla dra-
maturgyně z Čes-
ké televize Ostrava 
Lenka Poláková, 
dále Milan Šebes-
ta, Vladimír Beran, 
Jaroslav Nykl a Bedřich Ludvík.
 Soutěžní snímky do Blanska postoupily ze dvou 
předcházejících klání ve Dvoře Králové nad Labem 
a v Brně. Šlo o fi lmy o maximální délce 20 minut. 
Soutěžící byli rozděleni do dvou věkových kate-
gorií – děti do patnácti let a mládež od šestnácti 
do devatenácti let. Dále se fi lmy dělily žánrově na 
dokumenty a reportáže, hrané snímky, animované 
snímky a experimentální tvorba. 
 Předsedkyně poroty vyzdvihla, jak je důležitá 
chuť do práce. „Na Oskara máte ještě čas, hlavní je 
chuť do fi lmování, a to je na vašich snímcích vidět,“ 
podotkla Lenka Poláková. 
 Odborná porota rozebrala každý soutěžní fi lm 
a udělila ocenění jejich tvůrcům. Zaměřila se i na 
detaily, všímala si i titulků a dala konkrétní rady 
mladým fi lmařům. Zmínila klady, u některých fi lmů 
ocenila téma, u některých technickou stránku, u 
dalších námět či pointu. „Jsou zákonitosti, které ve 

fi lmu být musí a které tam být nemají, ale jinak je to 
velmi subjektivní disciplína, která souvisí s osobní 
zkušeností a se zájmy,“ zmínila předsedkyně poroty.
 Na slavnostním večeru ve čtvrtek 7. června byly 
vyhlášeny výsledky a následovalo promítnutí fi lmu 
Planeta Česko. Kompletní výsledky a odkazy na 
zhlédnutí některých soutěžních snímků najdete na 
www.fi lmdat.cz.
 Na pátečním workshopu byl pro soutěžící připra-
ven vzdělávací program Jak stvořit fi lm a následně 
děti ve skupinkách vytvářely znělku Zlatého Slunce 
pro rok 2019. Náměty k ní měly za úkol připravit 
si předem. Znělka mohla být hraná nebo animo-
vaná a děti svou tvorbu konzultovaly s fi lmovými 
odborníky. 
 Na přelomu srpna a září bude Blansko hostit 
celosvětovou soutěž UNICA 2018, v níž se utkají 
dospělí autoři neprofesionální fi lmové tvorby.

-mha-
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

divize Boskovice

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Pátrač, mechanik měřící 
a regulační techniky
Charakter práce: 

• Lokalizace a vyhledávání poruch na vodovodních sítích 

• Vytyčování a trasování vodovodních sítí a ostatních inženýrských sítí

• Manipulace na vodovodních sítích

• Preventivní monitoring průtoků a tlaků na vodovodních sítích

• Orientační měření koncentrací desinfekčních činidel na vodovodní síti

• Kontroly při pokládce vodovodních řadů, přípojek, kabelů, 

• Údržba a opravy elektrozařízení 

• Kontrola plynových kotelen

Požadované znalosti: 

• Znalost práce na PC

Požadované dovednosti: 

• schopnost práce v terénu

• samostatnost, spolehlivost

• přesnost a aktivní přístup k práci.

Vzdělání a praxe: 

• SŠ vzdělání s maturitou, případně vyučen v oboru elektro

• řidičský průkaz sk. B

• Průkaz dle § 6 vyhl. č. 50/1978 Sb. - výhodou

• praxe výhodou

Nabízíme: 

• kvalifi kovanou a zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací

• zázemí stabilní a tradiční fi rmy

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 8. 2018 nebo dle dohody.

Místo výkonu práce: Blansko

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice 

nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v termínu do: 25. 6. 2018

Případné bližší informace:

tel.: 731 437 899 – Ing. Pavel Mikulášek, výrobně-technický náměstek divize

Děkujeme Vám za projevený zájem pracovat pro VAS divizi Boskovice.
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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. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.
* Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou, 
opravy nevadí.  Tel.: 735047955.
* Přijmeme dlouhodobě řidiče na sobotní 
a nedělní denní směny. Plat ihned na ruku. 
Firemní bonusy. I ZTP a Důchodci. Taxi Flo-
renti. Tel. 777228223. 
* I Váš pes může vypadat skvěle! Stříhání a 
úprava psů všech plemen, třináctileté zku-
šenosti včetně výstavních, krátké objednací 
lhůty – Salon Taťána, Kamnářská 5, Blansko, 
objednávky na tel. 723573674.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Na Felicii 4 letní pneu 5 mm vzorek vč. disku, elektro a 5. dveře. 
Dobrý stav, dále 2 ks 10 kg propan lahve levně. Tel. 724792647.
* Hledám konzultanta pro studenta v přípravě na maturitu z 
matematiky v rozsahu cca 2 hodiny týdně. Školní rok 2018/2019. 
Tel. 602814382.

      PRODEJ    

* Daruji za odvoz tabule skla. Tel. 728419474.
* Daruje někdo ledničku šedesátileté vdově? Nemám odvoz. 
Tel. 778405844.
* Nabízíme svezení dětí na klidné kobylce v Blansku. Tel. 
775236803.
* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko pod Horní 
Lhotou. Tel. 604550828.
* Hledám pronájem bytu 1+1 (1kk) v Blansku. Max 8000,- Kč/
měsíc. Tel. 604105325.
* Koupím byt v Blansku 1+1 nebo 2+1 i v původním stavu. Tel. 
731537225.
* Pronajmu byt 2+1 v klidné části středu Blanska. Pes ne. Cena 
vč. inkasa 8000 Kč/měs. Volný od září 2018. Tel. 728923222.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
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.
Muzika pro Karolínku / AG Flek – 27. 6. 2018 od 
19:00 h, nádvoří zámku, Blansko (v případě deště v 
Katolickém domě). Cena 210 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
Muzika pro Karolínku / Pavel Dobeš – 1. 8. 2018, 
19:00 h, nádvoří zámku, Blansko (v případě deště v 
Katolickém domě). 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

Basketbalistky vítězně
 Družstvo U14 složené z hráček Basketbalového 
klubu Blansko, doplněné o děvčata z BBK Blansko, 
zvítězilo v Přerově. Turnaj „O rotační pec“ se koná 
od roku 1958. Blanenské basketbalistky zvítězily 
v loňském ročníku a letos vítězství obhájily. Mezi 
zkušenějšími spoluhráčkami se proti starším proti-
hráčkám neztratily ani nejmladší členky týmu. Prvním 
soupeřem byly domácí basketbalistky, které Blansku 
nekladly větší odpor a vysokému vítězství během 
celého utkání nezabránily. Hned následný zápas proti 
Sokolu Kobylí byl vyrovnaný až do poslední čtvrtiny. 
V úplném závěru nastřílela blanenská děvčata šňůru 
12 bodů a o vítězi bylo rozhodnuto. Mezi nejlepší 
hráčky turnaje byla vybraná Natka Dvořáková.

TBS Přerov – BK Blansko 15:68
Body: Dvořáková 22, Sedláková 14, Kaldová 8, 
Špačková a Ondrová A. 6, Ondroušková a Manouš-
ková 4, Kučerová  a Papírníková 2.
 
BK Blansko  - Sokol Kobylí  63 : 48
Body: Dvořáková 22, Špačková 18, Ondrová A. 
10, Sedláková 5, Ondrová D. 4, Papírníková a 
Pavloňová 2.

Muzeum odhalí tajemství 
jeskynních kostí

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

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!

 Kosti jeskynních medvědů a lvů uložené po tisíciletí v jeskynních chodbách hluboko pod zemí 
skrývají tajemství, která poodhalí nová výstava v Muzeu Blanenska. Výstava představuje jeden 
specifi cký obor vědeckého zkoumání krasových oblastí – jeskynní paleontologii neboli speleopale-
ontologii. Právě v Moravském krasu výzkumníci v devatenáctém století defi novali tento vědní obor, 
prošlapávali první stezky odborného poznání a seznámili veřejnost s často překvapivými poznatky 
o dávných zvířecích obyvatelích jeskyní.
 „Bylo to právě v Blansku, kde před nějakými sto še-
desáti lety Jindřich Wankel vystavil poprvé „ty podivné 
jeskynní kosti“ veřejnosti. Chtěl tak především sdělit, 
co a proč to vlastně „v těch dírách kope“. Vracíme se 
tedy do Blanska ve stopách romantických kopáčů, 
vyzbrojeni moderními metodami výzkumu, technikou 
a vším arzenálem současného poznání, abychom 
odpověděli na stejné otázky jako naši předchůdci: 
Co to po těch jeskyních kopete? Proč? K čemu ty 
kosti jsou? Přijďte tedy a ptejte se,“ zve na výstavu 
její autor, jeskyňář a přírodovědec Vlastislav Káňa.
 Výstava je připravena ve spolupráci se Sloven-
ským múzeem ochrany přírody a jaskyniarstva v 
Liptovském Mikuláši v podhůří Vysokých Tater. Právě 
zde se odborně zpracovávají speleopaleontologické 
nálezy ze slovenských jeskyní. „Díky spolupráci se 
dvěma významnými slovenskými muzei se nám 
podařilo zrealizovat myšlenku „Československého 
lva“, který představuje unikátní re-
konstruovanou kostru jeskynního 
lva podle nálezů ze Slovenska, z 
českých jeskyní a dokonstruované-
ho podle kostí současných jedinců,“ 
uvedla Pavlína Komínková, ředitel-
ka muzea. Kostra byla vyrobena 
metodou 3D tisku z vytvořených 
modelů. Modely, tisk a sestavení 
kostry zajistilo Digitalizačné cent-
rum v Banské Bystrici patřící pod 
Muzeum Slovenského Národného 
Povstania. Návštěvníci budou moci 
nahlédnout také pod povrch díky 
unikátním videozáznamům z nepří-
stupných jeskyní, kde probíhají prá-
vě speleopaleontologické výzkumy.
 „Tajemství jeskynních kostí pre-

zentuje speleopaleontologické výzkumy a objevy. 
Seznamuje návštěvníky s novými poznatky a objevy, 
ale také s tradicí a minulostí výzkumu zejména v Mo-
ravském krasu. Ukazuje procesy a mechanismy, jimiž 
se kosti do jeskyně dostávají a provádí příběhem 
jejich vyzvedávání, výzkumu a rekonstrukce dávno 
vymizelého života na jejich základě. Ukazuje spojení 
tradičního „kopání“ s nejmodernějšími technologiemi 
a zve mladou generaci k tomu, vnímat kras trochu 
jinak,“ dodává Káňa.
 Výstava se koná pod záštitou hejtmana Jihomo-
ravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a potrvá do 
26. srpna. Součástí výstavy jsou i interaktivní prvky 
pro děti, kvíz a 23. června v rámci Evropského dne 
chráněných území budou probíhat komentované 
prohlídky. K výstavě je připraven stejnojmenný 
dvojjazyčný katalog.

Pavlína Komínková
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V domově Olga sázeli stromy

• 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

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- grilujeme makrely
- 30.6. grilujeme vepřovou kýtu!
   CELÉ LÉTO GRILOVANÉ SPECIALITY!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

ŽIVÁ HUDBA na terase!

Každou středu od 18 do 22 hod.

Začínáme 20.6.2018

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

d.

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

 Na zahradě Domova Olga vysadili jeho obyvatelé dva památné stromy – sakury: pro Olgu Havlovou 
a Olgu Velanovou. Obě ženy stály u zrodu denního stacionáře v Blansku. 
 Stromy Olgy 
Havlové jsou v 
průběhu letošního 
roku vysazovány 
na různých mís-
tech České re-
publiky; doposud 
je jich zasazeno 
42 a celkem jich 
bude 85 na počest 
nedožitých pěta-
osmdesátin za-
kladatelky Výboru 
dobré vůle.
 „Když jsme 
přemýšleli, jakým 
způsobem si její 
památku připome-
nout, inspirací nám 
byla sama paní 
Havlová, protože 
jsme zjistili, že v 
roce 1993 v jiném centru pro děti s kombinovaným 
postižením v Olomouci Topolanech sama zasadila 
lípu dobré vůle. Z tehdejšího malého stromku je dnes 
velký strom, který se má k světu a vysílá do světa 
odkaz paní Olgy Havlové,“ zmínila ve svém projevu 
ředitelka Výboru dobré vůle Monika Granja. 
 Vedení Domova Olga se rozhodlo využít slavnostní 
příležitosti a zasadit také jeden strom pro Olgu Vela-
novou, která se letos dožila sta let. „S Velanovými, 
kteří žili v Kanadě, jsme se velmi dobře znali, neboť 

nás zde v Blansku každoročně navštěvovali od 
roku 1997 do roku 2005, naši práci v Domově Olga 
podporovali a nemalou měrou fi nančně přispěli k 
vybudování klepačovských chráněných bytů, které 
byly na jejich památku pojmenovány Centrum Velan,“ 
uvedla ředitelka Domova Olga Jana Kratochvílová.
 Pozvání na akci přijal syn Olgy Velanové Tom 
Velan z Montrealu. Klienti Domova Olga přispěli 
kulturním programem – zpěvem a tancem. 

-mha-

Renault doporučuje

Nový Renault MEGANE R.S.: spotřeba 6,9–7,2 (l/100 km), emise CO2 155–163 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO2 jsou změřeny metodikou stanovenou dle 
platných právních předpisů vyžadovaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Závod každý den

Nový

Renault MEGANE R.S.

Maximální dávka emocí každý den díky systémům:
• 4CONTROL: aktivní řízení všech 4 kol
• Monitor R.S.
• 4 hydraulické dorazy tlumičů

Komenského 9, 680 01 Boskovice, 

tel. 516 454 453, www.autecobs.cz


