
Prodej RD 3+1 Vysočany-Molenburk,
pozemek 199 m2, všechny IS zavedeny, 
vhodný i na rekreaci…NC – 999 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

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

- Nájem bytu 2+1 Blansko–Mahenova, 3.p., vybavený, od 8/19...NC – 10.000 Kč/měs.

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, + RD 3+1 s garáží...NC – 1,65 mil. Kč

- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, inž. sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

- Prodej ½ podílu pozemku BK u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2. p...NC – od 2.500 Kč/měs. 

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

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

Čtvrtý MORAVA PARK FEST 
už za týden!

hod. Jedná se o šumperskou hudební skupinu, jejíž 
tvorba se postupně vyvíjí od folku přes folk-rock až 
k rocku. Hity jako Praha (Jedna holka…), Vloupáš 
se nabo letošní pecku Sex ve sprše znáte z rádií.
LENNY, vlastním jménem Lenka Filipová, je česká 
zpěvačka, písničkářka, hudební skladatelka, textařka 
a klavíristka, dcera známé české folkové zpěvačky 
Lenky Filipové. Je několikanásobná držitelka hu-
debních cen Anděl, úspěchy zaznamenává jak u 
nás v Česku, tak i v zahraničí, kde vydává desky a 
aktivně koncertuje.
SKYLINE je česká hudební skupina, která vznikla v 
roce 1997 v Praze. Jejich rozjetá elektronická taneční 
hudba roztančí celý park. Jedinečná jsou jejich živá 
vystoupení, za něž už byli několikrát oceněni. Na 
Dance Awards 2004 získali ocenění za Projekt a 
Koncert roku, ve stejném roce zvítězili i v kategorii 
Dance/Hip hop v rámci ALMA Awards.
ANNA K. - zpěvačka, kterou českému publiku není 
třeba představovat. 

 Do startu čtvrtého ročníku festivalu MORAVA 
PARK FEST zbývá posledních pár dnů. Vstupenek 
se již prodala celá řada, ale stále je seženete v 
informační kanceláři Blanka v Blansku, v restauraci 
PIZZAZZ u Kaufl andu, v městském informačním 
středisku v Boskovicích, v turistickém informačním 
centru v Letovicích nebo online na www.ticketst-
ream.cz. Kapacita parku je omezená, o festival je 
každoročně větší a větší zájem, a tak s nákupem 
vstupenky neotálejte. Přímo na místě budou k mání, 
ale budou dražší než v předprodeji, jež končí v úterý 
18. června.

Kdo vás bude bavit? 
 Brány zámeckého parku se veřejnosti otevřou 
přesně v poledne. Jako první se pódiu představí 
vítěz facebookové ankety OTVÍRÁK MPF 2019, čili 
neprofesionální hudební seskupení. Loni tuto anketu 
vyhrála kapela Infernet z Blanska. Letos zatím soutěž 
není uzavřena, a tak se nechme překvapit.
O5 a RADEČEK zahájí ofi ciální program ve 13.40 

 Hudební festival MORAVA PARK FEST již třikrát rozezněl a roztančil v letních měsících celé naše 
město. Už za pár dní Blansko zažije tuto nadregionální úspěšnou akci znovu. Největší hudební festival 
v regionu vypukne v sobotu 22. června a opět nebude nouze o nevšední (nejen) hudební zážitky.

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

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

CP 953 m2. Na pozemku 
kopaná studna. 

IS v blízkosti pozemku. 
V obci ZŠ, MŠ, obchod. 

Pěkné prostředí. 
Cena 1.049.000,– Kč.

cihla, zděné jádro, 
prostorná lodžie,

2x sklepní kóje. CP 54 m2.
Cena 1.950.000,– Kč.

BYT 2+1 
BLANSKO

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

Jsme tu pro vás

G

Přejeme 
našim klientům 
a čtenářům 
Monitoru
příjemné prožití 
prosluněného 
léta a klidné 
dovolené.

Nabízíme 
poradenství 
v oblasti realit 
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Víte? Nevíte?

Uzávěr železničních přejezdů

Dokončení ze str. 1

Čtvrtý MORAVA PARK FEST 
už za týden!

Freddieho sloupek
Bez páteře...

 ...někteří i bez mozku...
 Rozhodně jsou někteří lidé schopni téměř všeho...

 K tomuto sloupku mne vyprovokoval komunistický 
poslanec Kováčik, který ve sněmovně hřímal něco 
o odsouzení útoku na pana Jakla. A přirovnával ten 
útok k útoku na Pavla Dostála (pro ty, kteří nevědí, 
bývalého a dnes už zesnulého ministra kultury). 
 Souhlasil bych, za normálních okolností. Jen mi 
přijde poměrně úsměvná představa, že poslanec 
strany, která má na svědomí životy tisíců lidí si bere 
do huby právě bývalého disidenta a člověka, který 
pod vládou „jedné strany“ neměl život až tak jedno-
duchý...
 Je mi z toho nevolno... Stejně tak, jako je mi nevol-
no z nedávno odvysílaného klipu písně Karla Gotta 
„Můj bratr Jan“ a přímo na zvracení je mi z Josefa 
Laufera, jehož politický hudební blábol na oslavu 
kapitána Minaříka je snad už legendární...
 Oslava některých médií ve spojení návštěvy sou-
druha „mlátičky“ Ondráčka Doněcké lidové republiky 
je mi taky trochu proti srsti...
 Ale asi jsem zvláštní... Trpím totiž od mladého věku 
psychickou poruchou, ktrerá se jmenuje RESPEKT...
 Jeden z členů „Old Scouts“ z Třebíče mi jistě dá za 
pravdu... A to v tom, že proti totalitnímu zlu, jakoukoli 
má podobu, se musí bojovat... Prostě musí...
 Proto jsem rád, že právě skauti po společné 
fotografi i s Andrejem Babišem zaskandovali ta tři 
písmena: StB...
 Zůstávají tím za svým slibem... A já jim za to dě-
kuji...
 „Padá včela, Andereji, něco si přej...!
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Chceš vyniknout 
v davu?

KUP 

SI MĚ!

KUP KUP 

Protesty vyvrcholí příští 
týden v Praze

Na svém kontě má 
desítky hitů, které ur-
čitě zařadí do playlistu 
svého hodinového vy-
stoupení v Blansku. 
MIG 21 je hudební 
seskupení okolo her-
ce a zpěváka Jiřího 
Macháčka. Na svém 
kontě mají šest alb 
a několik vydařených 
hitů. Vystoupení ka-
pely se nekonají jen v 
České republice, ale i 
v zahraničí. Při svých 
koncertech se skupina 
zaměřuje i na jejich 
scénografi cké ztvár-
nění. 
WOHNOUT je kapela 
z Prahy, jíž vévodí bratři Homolovi, autoři všech 
skladeb. Skupina sází na pestré, tvrdé a zároveň 
melodické kytary, české texty a energické koncerty, 
což se posluchačům líbí. Skladba Svaz českých 
bohémů je obrovským českým hitem posledních let.
ONDRA URBAN. Celým festivalem vás stejně jako 
loni provede moderátor z Brna, který už se v Blansku 
objevil na několika kulturních akcích. Momentálně 
moderuje na rádiu Evropa 2 a také na hudební stanici 
Óčko. Festival zakončí v roli DJ.

 MORAVA PARK FEST není jen o hudbě, ale také o 
krásném prostředí parku s hlavní dominantou zámku, 
který je možné v den akce navštívit. S Muzeem Bla-
nenska se můžete vydat za poklady z jeskyně Býčí 
skála, seznámit se s Erichem Roučkou, blanenským 
vynálezcem nebo se pokochat zámeckými interiéry 
a blanenskou uměleckou litinou.
 Na nádvoří můžete zažít zámeckou atmosféru 
nebo si s dětmi pohrát ve virtuální převlékárně či na 
archeologickém pískovišti. Muzeum je otevřeno od 
9 do 17. Více info na www.muzeum-blanenska.cz 
 Doprovodný program v podobě soutěží a atrakcí 
bude probíhat převážně u rybníčku, kde bude při-
pravena taky relaxační zóna s křesílky a vaky, nově 

i s vodními dýmkami. Soutěže, fotokoutek vč. fotek 
zdarma, lezecká stěna, skákací hrad a zábavné hry 
pro děti, to je jen krátký výčet z mnoha příležitostí 
využití volného času pro vás i vaše děti.
 Festival MORAVA PARK FEST není jen o skvělé 
muzice a zábavě, ale je vyhlášený taky pestrou na-
bídkou kvalitního jídla a pití. Mraky točeného piva a 
cider z Černé Hory v pivním stanu, koktejly, drinky a 
panáky v nabídce na více než deseti stáncích. O kva-
litní jídlo se postarají restaurace a cateringové fi rmy 
s nabídkou burgerů, hot dogů, gyrosu, trhaných mas, 
pizzy, zvěřinových specialit, palačinek a trdelníků… 
Tolik jen krátký výčet všemožných gastronomických 
pokušení, jež vás na festivalu čekají, letos v ještě 
rozšířenější nabídce než v minulých ročnících.
 MORAVA PARK FEST je unikátní hudební festival, 
na němž by neměl chybět žádný příznivce kultury. 
Už jenom proto, že v Blansku je podobná akce k 
vidění jen jednou za rok a myslím si, že máme být 
na co pyšní. Ví to i vedení města Blanska, které akci 
každoročně podporuje. 
 22. června se uvidíme v zámeckém parku. Bude 
to jízda!

-r-

 Řidičům i chodcům v červenci znepříjemní cestování dvě uzavírky železničních přejezdů, a to na 
Starém Blansku a v Dolní Lhotě. 

 Železniční přejezd u zastávky Blansko-město bude 
kompletně uzavřen od 4. července od 23 hodin do 
8. července do 20 hodin, a to pro veškerou dopravu 
včetně autobusů linkové osobní dopravy, vozidel inte-
grovaného záchranného systému a pěších účastníků 
provozu. To se zopakuje ještě o týden později od 11. 
července od 23 hodin do 15. července do 20 hodin.  
 Objízdná trasa povede obousměrně po silnici 
III/37937, to znamená od železničního přejezdu na 
Starém Blansku přes Olešnou, přes křižovatku u 

obce Šebrov – Svatá Ka-
teřina a zpět do Blanska po 
silnici II/379 přes kruhový 
objezd na ulici Svitavská/
Vodní k železničnímu pře-
jezdu. Budou také posunu-
ty autobusové zastávky. 
   Dojezd vozidel IZS k pří-
padným zásahům na Sta-
rém Blansku bude zajištěn 
prostřednictvím investora, 
tedy Správy železniční do-
pravní cesty. Chodci mo-
hou využívat podchod na 
zastávce Blansko-město. 
Povinností investora je též 
zajištění přístupu pro chod-
ce s kočárky. 
   Další uzavírka čeká želez-
niční přejezd v Dolní Lhotě, 
a to ve stejných termínech. 

Objízdná trasa pro všechna vozidla, včetně autobu-
sů linkové dopravy, povede obousměrně po silnici 
III/37435 od železničního přejezdu v Dolní Lhotě přes 
obec Spešov až ke křižovatce se silnicí II/374 a po 
ní zpět dále do Blanska. Autobusové spoje v Dolní 
Lhotě zůstanou nedotčeny, ale autobusové spoje 
na lince 222 do Dolní Lhoty budou v době uzavírky 
zrušeny bez náhrady. Tamní dopravu zajistí vlaky 
linkou S2 a autobusy linkou 235. 

-mha- 

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Jeden příběh 
se šťastným koncem

 V pátek odpoledne dne 31. 5. 2019 jsem se stal 
účastníkem události, která měla šťastný konec. 
Starší paní, která procházela blanenskou zámeckou 
zahradou narazila na zhruba 2letého chlapce. Rodiče 
nikde v okolí nebyli, proto se rozhodla, že dítě zavede 
na Městský úřad na náměstí Republiky. Jelikož bylo 
kolem 15:30 hod. a pátek není úředním dnem byl 
městský úřad zavřený. Moje matka, kterou jsem měl 
u úřadu vyzvednout se s touto starší paní dala do 
řeči zrovna když jsem přijížděl. Po objasnění situace 
jsem neváhal a vytočil tísňovou linku městské policie. 
Hlídka městské policie byla na místě do 3 minut.
 Dítě sice trochu mluvilo, ale nebylo nám schopno 
říct ani jak se jmenuje ani zhruba popsat kde bydlí a 
nemělo nic u sebe. Strážníci okamžitě začali situaci 
řešit. Po vyslechnutí popisu situace si pomocí měst-
ských kamer a operátora vyhledali jakým vchodem 
dítě do zámecké zahrady vstoupilo, spojili se s Policií 
ČR, zda-li už dítě není pohřešované a provedli další 
kroky. V tu dobu dítě ještě pohřešované nebylo. Sa-
mozřejmě jsme všichni chlapce hlídali, aby nevběhl 
pod auto nebo něco podobného.
 Situaci se podařilo vyřešit zhruba za 20 min., kdy 
se maminka na policii ozvala. To už se na místo sjeli 
2 hlídky Policie ČR a další hlídka městské policie. 
Maminku dovezlo jedno z policejních vozidel.
 Jako otec několikaměsíčního syna vím velmi dobře 
co znamená strach o dítě. Byl jsem proto velmi rád, 
že popsaná situace měla šťastný konec a maminka 
se se svým synem shledala. Chtěl bych ocenit profe-
sionální a lidský přístup jak Městské policie Blansko, 
tak i státní policie. Situaci se díky jejich zodpovědné-
mu přístupu podařilo vyřešit během několika desítek 
minut a tento příběh byl završen šťastným koncem.

Bc. Emil Pernica, zastupitel města Blansko

Na Písečné vyhořela 
garáž

 V neděli 2. července v dopoledních hodinách 
hořela garáž na Písečné. Přivolaní hasiči ji uhasili 
a zkontrolovali, zda se požár nedostal do přilehlých 
garáží. Auto se uvnitř nenacházelo, nicméně škoda, 
zejména na vnitřním vybavení, které kompletně 
shořelo, činí zhruba sto tisíc korun. Příčina požáru 
se vyšetřuje. 

-mha-

 Další demonstrace proti Marii Benešové a Andreji Babišovi zaplnila v úterý 11. června v podvečer 
park na Dukle v centru města. Sešlo se asi kolem dvou stovek lidí, kterým není lhostejné, kdo řídí náš 
stát. Ve stejný den se konaly protesty ve více než třech stovkách obcí v Česku. V neděli 23. června 
se pak v Praze na Letenské pláni uskuteční největší demonstrace od roku 1989. 

  „Premiérovy fi rmy 
jsou čím dál víc do-
továny státem. Kdo o 
přidělení a výši těch-
to dotací rozhoduje? 
Dotační agentury, kde 
sedí Babišovi lidé. Mi-
nisterstvo fi nancí, kde 
sedí Babišovi lidé,“ 
upozorňuje organi-
zátorka blanenské 
demonstrace Lenka 
Jančová. 
 Na pódiu kromě ní 
několik dalších lidí z 
veřejnosti, včetně zá-
stupce z řad mládeže. Za povzbuzování publika se 
snažili ostatním vysvětlit důvody protestů. „Nejčastěj-
ším argumentem, který slyším, je podiv nad tím, proč 
jsme nedemonstrovali proti zlodějům z minulých vlád. 
Lidé, kteří tohle říkají, už vlastně vědí, že Babiš není 
bez poskvrny. Ale podle nich nebyl ani nikdo před 
Babišem a ten myslí aspoň na ty důchodce. Proto 
se snažím zdůrazňovat, že Babiš je jednoznačně 
nejhorší mafi án, který tu od pádu komunismu byl. 
To není jen Čapí hnízdo. Už v době devadesátých 

let vydělával tunelařením a privatizačními podvody. 
Takový je jeho byznys. A pokud v té době existovali 
zkorumpovaní politici, tak Andrej Babiš byl jedním z 
těch, kdo je korumpoval. A teď už ani nemusí nikoho 
korumpovat, teď už prostě jen nastavuje pravidla sám 
sobě. A jestli nám vadí zloději z minulých vlád, to 
Babiše nijak neomlouvá.  Řešme, co je tady a teď,“ 
vyzval lidi Jiří Klimeš. 

-mha-
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Na kávě s aKamarády
Na tento rozhovor jsem se obzvláště těšila. Mladé tváře, svěží hudba, hravé a vtipné, výhradně 
autorské texty – mnohé nabádající k zamyšlení – to je prostě přesně můj šálek kávy. Kdyby byli 
schopní sejít se dopoledne, rozhovor by byl skutečně Na kávě s… Jelikož jsem je však musela 
navštívit ve večerních hodinách na zkoušce, kávu jsme pro tentokrát vynechali. 

Sponzor rubriky:

 Jak sami jednou někde řekli, občas na zkouš-
kách víc hrají, než mluví, což zřejmě nemá vliv 
na výsledek. V dubnu se totiž zúčastnili jihomo-
ravského kola hudební soutěže Porta, kde suve-
rénně zvítězili. Postoupili do celostátního kola, 
které bude na konci června v Řevnicích u Prahy. 
Zahráli si také na blanenském BAMBIFESTu. 
Vystupují ve složení Martin Dyčka (kytara, zpěv, 
hlavní koordinátor termínů zkoušek a vystoupení, 
autor písní), Jan Tučňák Forbelský (kytara, zpěv), 
Martin Klimeš (akordeon), František Hasoň (bicí), 
Eliška Foitová (zpěv). 

 Jaká je vaše hudební minulost? 
 Martin D.: Když Víťa Pořízek loni pořádal dukla.
FEST, sháněl místní muzikanty. Zeptal se mě, zda 
něco nezahraju. Řekl jsem mu, že sám hrát nebudu, 
ale že dám dohromady nějaké kamarády a ozvu 
se. Napsal jsem pár lidem, s nimiž jsem v minulosti 
už něco zkoušel, a někteří se ozvali – Tučňák (Jan 
Forbelský), Sherlock (Pavel Vaněk) a můj kolega z 
práce Zdeněk Růžička. Víťovi jsem pak řekl, ať nás 
napíše do programu na půl hodiny. Napsal Martin a 
spol., ale to se mi nezdálo, protože už je kapela Šnek 
a spol., tak jsem chtěl, aby napsal Martin a kamarádi. 
A to nám zůstalo. 
 Potom jsme se sešli na podzim roku 2018 ve 
složení Eliška, Martin, Tučňák a já a zahráli jsme na 
FestKaťáku. Tehdy jsme měli tři písničky a čtvrtou 
rozepsanou. V únoru jsme si řekli, že bychom se 
zkusili přihlásit na Portu a na be.FEST. Mysleli jsme 
totiž, že na BAMBIFEST se nedostaneme a místo 
toho zahrajeme na be.FESTu. Jenže na BAMBIFEST 
jsme se dostali. A na krajském kole Porty, které se 
konalo na konci dubna v Brně, nám porota vyrazila 
dech tím, že nás jednohlasně zvolila za vítěze. 

 Kolik máte teď písniček?
 Martin D.: Dvanáct. 

 To už je na CD… 
 Martin D.: Ve studiu Prales jsme minulý týden 
nahráli dvě písničky. Jedna by se měla začít hrát 
teď ve čtvrtek 13. 6. v rádiu Proglas a pak budou 
ke slyšení i na našem Bandzone. Během léta pak 
plánujeme točit klip, abychom byli světoví.

 Co pro vás znamená vítězství v jihomoravském 
kole Porty? 
 Předně účast na celostátním fi nále v Řevnicích 
u Prahy o posledním červnovém víkendu. Zároveň 
s Portou jsme vyhráli hraní na festivale Starolísko-
veckej fesťák, kde 14. září vystoupíme se zvučnými 
jmény jako Pozdní sběr, Druhá tráva nebo Bohouš 
Josef a další. Druhou hmatatelnou výhrou, kromě 
dřevěné sošky, je pozvání do rádia Proglas, kde 
vystoupíme živě na 45 minut v půli srpna. Navíc se 
nám otevřely nové živé kontakty a pozvánky, takže 
máme poměrně plné léto.
 K plánovanému Kefas festu, který je 22. června 
v Dolních Kounicích, nám zároveň přišla nabídka, 
jestli bychom nezahráli na Náměšťfestu v Náměšti 
nad Oslavou. Takže v jeden den stihneme dvě vy-
stoupení.

 A jaká je vaše hudební budoucnost? 
 Eliška: Veliká. 
 Martin K.: Ještě větší. 
 Eliška: Vysoko míříme (smích). 
 Martin D.: Předčili jsme mé původní plány. Pro mě 
třeba hraní na Kefasfestu byl top. Vyšší plány jsem 
nikdy neměl, takže dál jsem nepřemýšlel, ale věřím, 
že se to ještě někam posune. Vydařilo se mnohem 
víc, než jsem si dokázal vysnít, takže budu muset 
zase hodně spát. 

 Jak se vám hrálo na BAMBIFESTu? 

 Martin D.: Bylo to 
fajn. Lidi se smáli a 
neodcházeli, což je 
dobré znamení. 

 Jste schopni se 
zařadit do nějakého 
hudebního stylu? 
 Eliška: Podle mě je 
to prostě „aKamarádi 
styl“, vymykající se 
všemu. 
 Martin K.: Myslím, že 
stačí se na nás podí-
vat, a pochopíte, co 
budeme hrát za styl. 
 Martin D.: Někdo ří-
kal, že jsme podobní 
Ebenům, Plíhalovi, 
Helanovi nebo Jana-
nas. Ale přijde mi, že 

jsme nejvíc aKamarádi. Že je to tak něco mezi. Stejně 
nikdo nemá rád zařazování.

 Letos můžete uvádět, že je vám deset, dvacet a 
třicet let. Tedy jedenkrát deset, dvakrát dvacet a 
dvakrát třicet. Je to poměrně široké rozpětí. Zřej-
mě jste ale naladěni na stejnou notu… Rozumíte 
si?
 Eliška: Mně už je dvacet jedna a už to moc nekla-
pe. Když mi bylo dvacet, bylo to lepší. Teď ten rozptyl 
už je mnohem větší (smích). 
 Martin D.: Nejzvláštnější je, že se nám teď možná 
narodil další člen do budoucna. Uplynula už další 
dekáda. 

 Koho musejí ostatní poslouchat?
 Martin K.: Eliška občas nasadí dost dominantní 
tón a dokonce ani Martin, což je takový náš hlavní 
šéf, si jí netroufá vzdorovat. 
 Eliška: Já bych se chtěla obhájit. Je to tím, že jsem 
u mikrofonu, takže jdu víc slyšet. A i když šeptám, 
zní to dominantně. A kdo že tady tomu jako šéfuje? 
No já. 
 František: Souhlasím s Martinem. 
 Jan (Tučňák): Já nevím, co mám říct. 
 Martin K.: Tučňáku, řekni, že šéf jsem já. 

 Kdo nejlíp zpívá? 
 Martin K.: No já určitě ne. 
 Eliška: Co mám říct… 
 František: Eliška. 
 Martin D.: Určitě Eliška. A Franta hnedka po ní. 
Ten má taky dobře našlápnuto. 

 Dvě kytary, akordeon a bicí. Říkáte, že jediná 
Eliška „si na nic nehraje“. Proč, když nějaké 
nástroje ovládá? 
 Eliška: Ale ne tady. Jinde jo, ale tady to neplatí. 
Hraju na kytaru, občas na violoncello, občas na hous-
le, na akordeon, klavír, foukací harmoniku, varhany. 

 Když nahlédneme do muzikantské kuchyně, 
jaký je váš recept na písničky? Jak vznikají? 
 Eliška: To se Martinovi třeba v noci něco zdá nebo 
se mu to nějak vnukne, pak to prostě zahraje, napíše, 
zazpívá, pošle nám to nebo s tím rovnou přijde a 
zazpíváme si to společně. 
 Martin D.: Ano, nejvíc textů vzniká v noci. Když 
opadne úplně všechno, tak najednou přijde píseň. 
A většinou to bývá po nějakém vícedenním nápo-
ru. Buď mám v hlavě i melodii, tak to nahraji i se 
zpěvem, anebo vím, že Eliška to nazpívá několika-
násobně líp, pak nahraji jenom kytaru, napíšu text 
a nechám, aby se píseň tvořila úplně sama rovnou 
na zkoušce. 
 Martin K.: Ono je to asi nejlepší, protože každý ten 
svůj nástroj zná nejlíp, takže si tam vždycky najde 
ideální tóny. 

 Text dáš vždycky na první dobrou, nebo ho 
třeba několik dní piluješ? 
 Martin D.: Právě že nepiluju, což si říkám, že je 
možná škoda. Viděl jsem mnoho dokumentů, kde 
se ptají muzikantů, jak se skládá. Někdo řekl: To 
člověk nepíše, jen se podívá nahoru, ono to tak letí 
a on to jen zapíše. A je to tak. U některých písniček 
vážně jen tak sednu k počítači, když mám chvilku 
volna, uvařím si čaj a třicet minut píšu. A pak s tím 
ani už moc nechci hýbat, spíš jen pokud je tam 
nějaká logická chyba. Hlavně se snažím, aby texty 
byly pozitivní, motivační, aby tam byl vždycky nějaký 
nešvar, který se snažíme vtipně popřít nebo na něj 
ukázat. 

 Noty si tedy ani nepíšete? 
 Martin D.: To by nás brzdilo. 
 Martin K.: Noty potřebují jen zbabělci. 

 Jakou posloucháte hudbu? 
 Jan: Folk poslouchám málo – Žamboši, Ebenové 
a Plíhal, jinak asi nic. Za to klasický rock, to je můj 
šálek kávy. 
 Martin K.: Já poslouchám skoro všechno až na 
dechovku, což opravdu nemusím. 
 Eliška: Já poslouchám úplně všechno, a občas i 
dechovku. Mám ráda metal, elektronickou hudbu, 
reagee, swing, funky, úplně všechno. I pecky, jako 
je Elvis Presley, Beatles. I Vivaldiho a Mozarta. 
 František: Rád si pouštím elektronickou hudbu. 

 Martin D.: Do svých dvaceti jsem poslouchal jenom 
české písničky, protože mě vždycky zajímal text. Pak 
jsem začal poslouchat rádio, takže to už byl širší 
záběr. Měl jsem i období vážné hudby. Ale obecně 
asi nic extra divokého. 
 Co kapelu čeká kromě již zmíněných festivalů? 
 V sobotu 15. června hrajeme na hodech ve Veseli-
ci, v úterý 23. července vystoupíme na Dukla festu a 
v sobotu 17. srpna v Horní Lhotě na Kaštánek festu. 
A už teď plánujeme podzimní překvapení. 

Marie Hasoňová

Telefon: 734 475 159 | Email: ab-welding1@seznam.cz 

Facebook: Pracovní oděvy AB-Welding - ofi ciální

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

Nabízíme:
•  pracovní a volnočasové oděvy

•  montérky, bundy, outdoorové oblečení

•  trička, mikiny, termoprádlo

•  gastro a zdravotnické oděvy

•  pracovní a volnočasovou obuv

•  nářadí pro dům i zahradu 

•  tmely a silikony

•  možnost parkování nad bývalým hotelem Dukla

Otevírací doba:  Po-Pá: 08:00-17:00

So: 08:00-11:00 | Ne: zavřeno 

PRACOVNÍ PRACOVNÍ 
A VOLNOČASOVÉ 

ODĚVYODĚVY

Telleeeffffffffffooon: 734 47734 47

Kraťasy 
TOMÁŠ

Velikosti: 46-64

100% bavlna 

AKČNÍ CENA 

259,- Kč!

Volnočasová 
a pracovní 
trika
Velikost až 5XL

CENA od 

59,- Kč!

Eliška Foitová:
  „Když mi bylo šest let, začala jsem podle vzoru 
své maminky navštěvovat ZUŠ v Letovicích a učila se 
hrát na violoncello. Bohužel, tenkrát byl můj pan učitel 
vyhozen, jelikož byl alkoholik. Takže jsem přestala do 
zušky chodit. Violoncello bylo stále doma, a tak jsem 
občas hrála. Ve čtrnácti jsem zkusila ZUŠ znova, opět 
violoncello. Vydržela jsem to asi dva roky, a jelikož jsem 
na to neměla moc čas, nebyl ani posun. 
 S kapelou HeSki, kterou jsem založila společně s 
Helčou Fojtovou, hráváme na různých akcích i soutě-
žích. Na Olešnickém kvítku jsme vyhráli první místo v 
hodnocení diváky, což považujeme za velký úspěch. 
Stejně tak jako možnost zahrát si v radiu Proglas. 
Zrovna plánujeme nahrát CD. Máme přes 40 písniček 
a za čtyři roky hraní to chce mít nějakou třešničku, tak 
snad do konce roku. Hráváme při obřadech, na malých 
fesťácích, soukromých koncertech a jen tak pro radost!“

Martin Klimeš: 
 Hru na akordeon se učil na SZUŠ Blansko a ZUŠ 
Vítězslavy Kaprálové Brno. V současné době studuje 
na Konzervatoři Pardubice. V roce 2016 získal na ce-
lostátním kole soutěže žáků ZUŠ 1. místo za sólovou 
i komorní hru. Na Mezinárodní akordeonové soutěži v 
Dunajské Strede taktéž 1. místo v roce 2016 a 2017. 
Na Mezinárodních akordeonových dnech Praha 2017 
obdržel zlaté pásmo (zvláštní cena Milana Bláhy za 
nejlepší interpretaci populární hudby). Vystupoval 
s Filharmonií Brno a nyní je členem souboru Tango 
quinteto del Sur. Také učí hru na akordeon na ZUŠ 
Kuřim a ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně. 

Jan Forbelský: 
 „Mimo kapelu si hraju doma se čtyřměsíčním synem, 
který zatím neudrží v rukách kytaru, takže nemůže vyjít 
najevo, že už teď je jistě hudebně zdatnější než já. 
Jako svůj největší úspěch vnímám, že se mi daří hrát 
na takové úrovni, že si ještě nikdo v kapele nevšiml, že 
to vlastně vůbec neumím. Že je to takové profesionální 
šméčko na lidi.“

František Hasoň: 
 Na bicí se začal učit před pěti lety v ZUŠ Blan-
sko. V roce 2018 získal 1. místo v krajském kole 
soutěže základních uměleckých škol ve hře na bicí 
nástroje a v celostátním kole pak druhé místo ve 
své kategorii. Zároveň obdržel cenu za nejmladšího 
soutěžícího. 

Martin Dyčka
 „Posledních 15 let jsem aktivně (až 15 hodin týdně) 
hrál s naší chrámovou scholou Martini Band, kde jsem 
se naučil všemu, co na kytaru umím. To jsem předal 
mladší generaci a teď jsem „host ve výslužbě“. Jeden 
rok jsem před lety trénoval a hrál se Šnekem (Alešem 
Bláhou) a zhruba tři roky jsme hráli s kapelou Sedoom. 
Dnes tedy aKamarádi a zpívání v kostele.
 Nejvíc si na hudbě cením kamarádství. Možná klišé, 
ale cítím to tak. I proto ten název. Cením si toho, že 
náš sbor letos slaví 50 let a můžu být 17 let součástí. 
Vážím si trvalé spolupráce s hudebními a kulturními 
nadšenci. A aktuálně největší radost cítím právě s 
aKamarády, protože taková souhra „náhod“ se nedá 
naplánovat.“
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Blansko hostilo mladé 
fi lmaře

Setkání s kronikou

Hledáme nové kolegy/ně 

na hlavní pracovní poměr 

pro náš provoz v Blansku.

 HLAVNÍ ÚČETNÍ

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

nebo jej zašlete na adresu 

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

- praxe ve vedení účetnictví společnosti

- znalosti souvisejících předpisů a legislativy

- zkušenosti se stavebními obory výhodou

- pokročilou znalost MS Offi  ce

ASISTENT/KA – REFERENT/KA

- SŠ/VŠ vzdělání s odpovídající praxí

- komunikativnost, organizační schopnosti

- pokročilou znalost MS Offi  ce

 Letos oslavily obě umělecké školy v Blansku významná výročí od založení. Základní umělecká 
škola oslavila 70 let svého trvání, Soukromá základní umělecká škola pak 25 let. Na druhé jme-
nované navíc oslavili 45. výročí od založení souboru Drahan a 40. výročí od založení souboru 
Drahánek. V kronikách jsme našli pár zmínek o obou zařízeních. 

Rok 1949
Hudební škola v Blansku
 Od 1. dubna 1949 byla zřízena v Blansku hu-
dební škola, v níž bude vyučováno hlavně hře na 
housle a na klavír a kromě toho též některým jiným 
nástrojům, zpěvu a hudební teorii. 
 Škola je zatím umístěna v budově středních škol 
na Marxově ulici. 

Rok 1984
Lidová škola umění v Blansku
 V roce 1984 oslavila Lidová škola umění v 
Blansku 35 let svého trvání. V roce 1949 se učilo 
v LŠU 56 žáků a v roce 1984, včetně poboček v 
Adamově, Rájci-Jestřebí, Lomnici, Černé Hoře a 
ve Sloupě 1 050 žáků. V roce 1949 učili 3 učitelé, 
v roce 1984 32 učitelů.
 Ve svých začátcích to byla v Blansku hudební 
škola s výukou hry na klavír, housle, a základní 
pohybová výuka. Dnes existuje hudební obor, 
výtvarný obor a literárně dramatický obor. Všichni 
pedagogové LŠU mají odborné vzdělání a navíc 
mají své povolání jako hobby, a proto tato har-
monie vyzařuje nejen vztah a lásku k práci, ale 
blanenská LŠU dociluje velmi dobrých výsledků 
v okresních, krajských i celostátních soutěžích.
 Většina učitelů hudby je zapojena v Komorním 
orchestru města Blanska. Žáci LŠU jsou buď čle-
ny dechového orchestru, smyčcového orchestru 
nebo vystupují sólově. Nejlepší z nich se stanou 
posluchači konzervatoře v Brně.
 Ředitel LŠU Vlastislav Hemzal na slavnostním 
odpoledni ZK ROH ČKD v Blansku přivítal v září 
1984 zástupce družební školy umění v NDR, zá-
stupce odboru školství ONV, inspektora Kopřivu 
a popřál LŠU hodně úspěchů, příznivců a pokra-
čovatelů v umělecké činnosti.
 Po slavnostním zahájení, ve kterém bylo připo-

menuto 35 let trvání školy, následoval hodnotný 
kulturní program ze třídy hry na akordeon učitelky 
Vybíhalové, na trubku ze třídy učitele Kreslíka, 
na smyčcové nástroje ze třídy Zdenky Borešo-
vé, soubor generačních tanečních vystoupení v 
choreografi i Miluše Jeřábkové a na violoncello z 
oddělení Vlastislava Hemzala.

Rok 1985
Drahánek oslavil 5. výročí
 U souborů závodního klubu ROH ČKD Blansko 
ještě chvíli zůstaneme, neboť dětský soubor písní 
a tanců Drahánek oslaví v letošním roce svoje 
pětiletí. Původně byl tento soubor založen s cílem 
nacvičovat ruské a ukrajinské lidové tance, avšak 
později přešel repertoár k lidovým tancům, hrám, 
říkadlům a písničkám z Horácka a začal se tak 
obsahově přibližovat k repertoáru souboru písní a 
tanců Drahan. A odtud také vznikl jeho současný 
název – Drahánek.
 Jeho členskou základnu tvoří děti ve věku 8 – 12 
let a za doprovodu lidové muziky Drahan účinkují 
samostatně při různých kulturních a společen-
ských akcích nebo spoluúčinkují při představeních 
souboru Drahan. Ročně absolvuje Drahánek ko-
lem dvaceti vystoupení, letos reprezentoval náš 
okres v krajském kole soutěže dětských lidových 
souborů v Kyjově a na krajské přehlídce v Hodo-
níně.

Rok 1989
 V březnu 1989 oslavila Lidová škola umění v 
Blansku 40. výročí svého vzniku. V tomto roce 
učilo na LŠU 37 učitelů ve čtyřech oborech – hu-
debním, výtvarném, tanečním a literárně drama-
tickém. Škola měla 1 182 žáků.

-mha-

 V Blansku se opět po roce rozsvítilo Zlaté slunce. Celostátní přehlídka a soutěž fi lmů dětí a mlá-
deže se konala ve dnech 6. – 7. června a zahrnovala promítání amatérských fi lmů v kině i pestrý 
doprovodný program pro veřejnost. 

 Kvalitu fi lmů posuzo-
vala pětičlenná odborná 
porota ve složení Milan 
Šebesta, Tereza Cze-
sany Dvořáková, Linda 
Arbanová, Pavel Bed-
nařík a Martin Čihák. 
Na rozborovém semináři 
dávala mladým autorům 
cenné rady pro jejich 
další tvorbu. 
 Celkem šestačtyřicet 
soutěžních snímků o 
maximální délce 20 mi-
nut do Blanska postou-
pilo ze dvou předchá-
zejících klání ve Dvoře 
Králové nad Labem a 
v Brně. Účastníci byli 
rozděleni do dvou vě-
kových kategorií – děti 
do patnácti let a mládež 
od šestnácti do devatenácti let. Druhou kategorii 
doplnili dospělí hendikepovaní autoři. Dále se fi lmy 
dělily žánrově na dokumenty a reportáže, hrané 
snímky, animované snímky a experimentální tvorba. 
Promítaly se ve čtyřech soutěžních blocích vždy v 
dopoledních hodinách v kině. 
 Soutěžící dostali jedinečnou příležitost seznámit 
se na dvoudenním workshopu s technikou rukoděl-
ného fi lmu. Vznikl společný fi lm, který se promítal 
během slavnostního zakončení festivalu. Pro peda-
gogy a lektory byl připraven seminář fi lmové výchovy. 
 Letošní novinkou byl animační workshop pro 
veřejnost, který byl připravený v předsálí kina pro 
návštěvníky zdarma. „Především děti si mohou 
vyzkoušet vytvořit fl ipbook, což je kreslený fi lm 
schovaný v knížce. Nakreslí si fázi za fází a odnesou 

si domů knížečku s vlastním příběhem. Pro pokroči-
lejší je připravena plošková animace, neboli tvorba 
animace pod kamerou,“ popsala lektorka Michaela 
Režová ze společnosti Free Cinema, která fi lmovou 
tvořivou dílnu zajišťovala. 
 Diváci z řad veřejnosti mohli též zhlédnout výběr 
krátkých fi lmů studentů fi lmové školy FAMU, dále pak 
dvě slavnostní projekce – Císařův slavík a restauro-
vaná verze kultovního dobrodružného fi lmu Cesta do 
pravěku od Karla Zemana. 
 Z blanenských soutěžících si cenu poroty v kate-
gorii do 15 let odnesl Michal Kubík za dokumentární 
snímek Nedotčená příroda. V mládežnické kategorii 
udělila porota bronzové ocenění za hraný fi lm Filipu 
Matějkovi za snímek Rande. 

-mha-
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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

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,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Trampolína i cukrová vata. 
Děti oslavily svůj svátek

ARS UNA, SPECIES MILLE
Umění jedno, podob tisíce

 Den dětí v zámeckém parku již tradičně navštívily stovky lidí, které přilákal kulturní program 
a různé atrakce. Radost udělala i neomezená konzumace cukrové vaty, kterou dostali všichni 
zdarma. 

 Pro nejmenší byl připraven dětský 
koutek s houpacími koníky, starší si 
vystáli frontu na bungee trampolínu. 
Nechyběl ani skákací hrad. V zámec-
kém rybníčku si mohli děti i dospělí 
vyzkoušet lovení ryb. Byl připraven 
My Little pony salon krásy a tvořivá 
dílna na výrobu BumbleBee masek. 
 Na pódiu se předvedli blázniví 
vědátoři a herci z divadla Scéna s 
rošťárnami Tůdle Nůdle. Představili 
se i žáci blanenských základních 
uměleckých škol. Zejména holčičky 
pobavilo vystoupení My Little pony 
a chlapce pak nadchla Transfor-
mers show. Vyvrcholením večerního 
programu byl koncert Sebastiana s 
kapelou.

-mha-
 „Aby slunce bylo jasné a kousíček citu i v nás, aby věci nejen krásné měly svůj řád i čas…“

 Sálem Dělnického domu v Blansku, který se 
oděl do slavnostního hávu, se v podvečer poslední 
květnové středy nesou verše. Soukromá základní 
umělecká škola, založená před 25 lety manžely Je-
řábkovými, přivítala publikum programem, na němž 
se podíleli žáci a pedagogové všech vyučovaných 
oborů, od nejmenších až po nejstarší žáky. Od vtip-
ného představení dramatického oboru, přes pěvecká 
vystoupení přípravných oborů - nejmenších žáčků 
školy a školního pěveckého sboru jsme se společně 
přenesli k sólovým partům. Ti nejzkušenější ukázali, 
že umějí překrásně zahrát na akordeon, klavír, nebo 
zazpívat, v některých případech dokonce skloubili 
obojí. 
 A tak to v naší škole chodí -  klasické i populární 
melodie ať už fl étnového, kytarového souboru nebo 
školního orchestru tentokrát zajímavými tanečními 
choreografi emi doplnili tanečníci. V pestrém progra-
mu se tak měli možnost prezentovat žáci klasického, 
lidového, současného, moderního a společenského 
tance nebo stepařského studia. V tradičním duchu 
se nesl i folklórní blok lidových písní v podání Cim-
bálové muziky Drahan a menších i větších zpěváků. 
Tu správnou atmosféru na jevišti i v hledišti navodil 
energický čardáš v podání tanečníků folklórního sou-
boru Drahan. Závěr poté patřil tanečnímu orchestru 
Soukromé základní umělecké školy se svými zpěvá-

ky a hosty, jejichž vystoupení bylo také obohaceno 
tanečním ztvárněním.
 Soukromá základní umělecká škola prožívá právě 
ten nejkrásnější věk. Je mladá a budoucnost má ve 
svých rukou. Při tomto jubileu je na místě poděkovat 
nejenom všem těm, kteří se podíleli na přípravě slav-
nostního programu, ale i všem divákům a rodičům, 
kteří své děti k umění přivedli a vytrvávají. Poděkovat 
se sluší také zástupcům města Blanska za jejich 
podporu a návštěvu, ale největší dík patří manželům 
Jeřábkovým a vedení školy, protože založit školu a 
zajistit její chod po celých 25 let není zcela běžné, 
ani jednoduché. Cílem uměleckého snažení všech 
příznivců a pedagogů školy je nejenom vychovávat 
mladé umělce, ale především přinášet skrze umění 
do života lidí radost, činit jejich život krásnějším a 
smysluplnějším. Nakonec zbývá už jenom popřát 
Soukromé základní umělecké škole do dalších let 
hodně šikovných žáků i pedagogů, hodně štěstí, 
energie, úspěchů, dalších vystoupení a krásných 
akcí, které budou přinášet radost nejenom jim sa-
motným, ale hlavně všem ostatním, kterým nejsou 
tradiční, kulturní a umělecké hodnoty lhostejné.

 „Tisíckrát přát si a mít a chtít… Aby svět o umění 
chudší nebyl, snad proto stojí za to žít.“

Irena Čepová
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KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

Kulturisté ASK Blansko 

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

 Soutěžní cvičenci z Oddílu kultu-
ristiky ASK Blansko měli dva týdny 
v květnu velice náročné. Chystali 
se totiž na Mistrovské soutěže na 
MM a MČR v jarní části soutěžní se-
zóny 2019. Někteří dokonce ještě 
absolvovali před těmito soutěžemi 
Extrifi t cup anebo následně RCO 
CUP. Pro všechny juniory a doros-
tence to byla jejich první soutěžní 
sezóna. V nabité konkurenci se ale 
vůbec neztratili a s hrdostí repre-
zentovali ASK Blansko. 

 Lukáš Opatřil v kategorii kulturis-
tika starší dorost do 65 kg skončil 
na Moravě 4. Avšak na republice již 
startoval ve své vypsané kategorii 
mladší dorost a vybojoval krásné 
3. místo.  Dále v dorostu v kategorii 
physique do 168 cm startoval Bohu-
mil Klimeš, který na Moravě skončil 
4. a na republice 5. 
 V juniorských kategoriích jsme měli 
3 zástupce. V kulturistice do 70 kg re-
prezentoval ASK Dominik Kvíčala na 
Moravě, z nabitého startovního pole 
se probojoval do fi nále, kde skončil na 
krásném 6 místě. Na republice ještě 
ve větší konkurenci do fi nále nepo-
stoupil. Dominik Sekanina soutěžil 
v kategorii physique junior nad 178 
cm. Na Moravě skočil na 4. místě, 
na republice skončil na 6. místě a na 
Extrifi t cupu na 5. místě. Měli jsme i 
jednu reprezentantku v bikiny fi tness 
junior nad 168 cm. Bohužel Irena 
Kozelková na Moravě skončila 10. a 
tak na republiku již nepokračovala.
 V mužských kategoriích kulturistiky reprezentují 
ASK Blansko Jiří Minařík, který skončil na mistrovství 
Moravy v kategorii nad 90 kg na 5. místě. V kategorii 
do 90 kg Tomáš Vondál, nejaktivnější závodník. Zís-
kal na Moravě 7. místo v dobře obsazené kategorii. 
Na republice rovněž nepostoupil do fi nále, avšak na 
RCO fi tness cupu obsadil 3 místo.
 V kategorii Masters má ASK jednoho zástupce. 

Tím je Vladimír Kopecký. Ten se účastnil republiky 
v kategorii masters 50-59 let a obsadil 5. místo.
 Všichni závodníci podali pěkné výkony a nabrali 
další zkušenosti pro další aktivní činnost v tomto 
krásném sportu.

Ing. Bc. Marek Pokorný, 
trenér Oddílu kulturistiky ASK Blansko

Foto: zdroj Ronnie.cz
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Provázím vaší osobní změnou – životní 
koučink. Laskavě a vědomě budu součástí 
cesty k vašemu cíli. Mirka Hudcová, tel. 
774173717, e-mail: promena@seznam.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 - 85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.

      PRODEJ    

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (vhodná ke zhutně-
ní); odběr průmyslová zóna Blansko; tel. 604550828.
* KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, 
Mustang, ČZ, aj. Tel. 728222938.
* Daruje někdo starší nepotřebný kufr pro dítě na skautský 
tábor? Tel. 606931795.
* Nemá někdo dudlik ze 70-80 let? Perleťový stači i jen části 
nebo i jiné dudlíky. Tel. 731084464.
* Nabízíme kvalitní koňsko-kozí hnůj. Možno dovézt. Blansko. 
Tel. 775236803.
* Hledám dlouhodobý pronájem 2+1, 3+1. od 1.8. Platba na rok 
dopředu. Bez RK. Tel. 737106850.
* Dlouhodobě pronajmu zařízený 1+1 po kompletní rekonstrukci, 
vlastní topení, plastová okna, zateplený, nová kuchyně, pračka, 
plynový kotel, část. podlahové vytápění. 7500 Kč + zálohy 1500 
Kč. Kauce 10 tis. Kč. Volný ihned. Tel. 724109345.

      RŮZNÉ     

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

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

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

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

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

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

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

Masarykova 9, 678 01 Blansko

90 let ASK Blansko
Část IV. – ATLETIKAČást IV. – ATLETIKA

 Atletika, jejíž činnost představuje přirozené pohy-
bové vlastnosti člověka, je rozdělena na 2 skupiny a 
to lehkou, zahrnující běhy, skoky, vrhy, hody, chůzi a 
víceboje a těžkou atletiku kam patří zápas, vzpírání, 
silový trojboj a kulturistika.
 V Blansku se ujímá tento sport v 30. létech minu-
lého století v DTJ a v Sokole.
 Organizovaná atletika v TJ Spartak Metra se 
začala provozovat 18. dubna 1961. Její základy or-
ganizačně položili a ve funkcích trenérů a rozhodčích 
působili pánové Tihon, Lorkovi, Pernica, Z. Hrazdíra, 
Knies a Russo. Vzhledem k nekvalitní dráze se jez-
dilo cvičit do Rájce, kde byla kvalitní atletická dráha, 
dlouhá 400 m.
 V tomto roce se na scéně objevuje Věra Bušová, 
když získává jako žákyně titul přebornice kraje v 
běhu na 300 m, časem 44,2 s.
 V roce 1963 nastává nová éra atletiky v TJ. Byl 
dobudovaný stadion, čímž byly vytvořeny lepší 
podmínky pro její činnost. Výkony se zlepšují a 
hlavní podíl na nich mají děvčata, v čele s Věrou 
Bušovou-Gilkovou. Ve své době byla až neuvěřitelný, 
všestranně sportovní talent. Na trase 800 m se stává 
přebornicí Československé republiky v čase 2:07,9 
min., věnuje se překážkám, vrhu koulí, hodu diskem, 
oštěpem, výšce, dálce a v zimě lyžování. Za výkony 
v atletice jí byl udělen titul Mistryně sportu. Bohužel, 
tragicky zemřela 29. března 1973. Na její počest 
pořádá TJ ASK každý rok atletický mítink, Memoriál 
Věry Bušové-Gilkové.
 Mezi další opory té doby patřily sestry Trojanovy, 
Malečková, Bezděková, Zemandlová. 
 Byl ustaven i oddíl mužů, kde se objevují jména 
jako Gilk, Maňoušek, Šindelář, Kužel a jiní. Po 
odchodu z čela oddílu manželů Lorkových, ujal se 
role trenéra Jan Maňoušek s pány Tihonem a No-
votným, kde tuto práci vykonávali celých 15 roků. 
Významnými atlety jsou v přespolním běhu Josef 
Šindelář, diskař Stloukal a vícebojaři Němec s Hrd-
ličkou. Mezi ženami kraluje Ludmila Jimramovská, 
sprinterka a skokanka do dálky, reprezentantka ČSR, 
která později přestoupila do Zbrojovky Brno. V TJ ji 
trénovala Olga Oldřichová, známá coby reprezen-
tantka olympijských her 1948 v Londýně v bězích 
na 100 m.
 V letech 1990-1994 družstvo mužů soutěžilo v 
kvalifi kaci o postup do II. ligy a družstvo žen působilo 
ve II.národní lize.Předsedou oddílu je Ing. František 
Treschl, nejlepších výsledků dosáhli v roce 1994 
na přeborech ČR Stloukal 800 m – 4., Vrána 5000 
m – 14., ve skoku dalekém vytvořil Erik Gilk okresní 
rekord výkonem 685 cm.
 Od roku 1995 v roli předsedy působí Ant. Sedlák, 
kterého v roce 1999 střídá Libor Konečný. 
 Muži působí v divizi s oporami - E. Gilk, Zacho-
val, Stloukal, Škvařil a Hradil. Za bližší zmínku stojí 
sprinter Radek Zachoval, s osobními rekordy 20,67 
a 46,36 sec na 200 a 400 m. V roce 1997 odchází 
do Dukly Praha a je nominován do reprezentace 
ČR. Roku 2003 jeho kariéru ukončují zdravotní pro-
blémy. Ženám kralují Kakáčová, Kalová, Štrajtová 

a Koudelková. Oba týmy v tomto období působí v 
Moravskoslezské divizi.
 Povodně v roce 1997 vyřazují stadion z provozu 
a opraven je až v letech 1999-2000. 
 Roku 2001 se z Jablonce vrací trenér Karel Stlou-
kal a obnovuje družstva žáků a žákyň, kde Marika 
Bukáčková je na MČR 5. na 60 a 150 m a je zařazena 
do reprezentace ČR v týmu – B. Na mezinárodním 
poli se 2x umístila na 4. místě.
 V roce 2003 začínají úpravy na stadionu pro po-
ložení umělého povrchu atletické dráhy, roku 2005 
jsou dokončeny. Stavební práce dozoruje dlouholetý 
funkcionář TJ Jan Kostrej.
 V letech 2004 - 2009 je předsedou oddílu atletiky 
stále Libor Konečný a po dokončení tartanové dráhy 
narůstá členská základna i úspěchy v atletických 
soutěžích. Začíná kariéra Lukáše Mánka, stříbrného 
na MČR v dorostu na 100 a 200m a zařazeného do 
reprezentace a Jany Skotákové, mistryně ČR v ha-
lovém pětiboji, držitelkou 6 medailí z MČR, členkou 
repretýmu a výběru pro MS juniorek. Tým talentů 
doplňuje skokan Vít Pernica a běžkyně Kristýna 
Červinková.
 Rokem 2010 pokračují úspěchy blanenské at-
letiky, zejména zásluhou Jany Skotákové. Na 1. 
olympijských hrách dorostu v Singapuru vybojovala 
v kvalifi kaci postup ziskem bronzové medaile na 100 
m překážek. Při zdravotních problémech skončila ve 
fi nále 8. a po návratu odešla do Prahy.
 Atletika v TJ má ale další talenty, Hlavoňovou, 
Klinkovského, Dvořáka, Suchou a Pernicovi. Na 
MČR, většinou obsazují posty do 4. místa. V této 
době veškerá organizační činnost v atletice ležela 
na bedrech pouze pánů Jiřího Ošlejška a Bohumila 
Kazdy. Jsou vyškoleni noví rozhodčí a dovybaven 
stadion pro soutěže potřebným zařízením.
 V roce 2018 byli atleti pořadateli Mistrovství Mora-
vy a Slezska žactva a svými výkony si stále drží určitý 
nadstandard v tomto regionu. Na letošním Memoriálu 
Věry Bušové-Gilkové zvítězila Pavla Štoudková v 
běhu na 800 m se zraněným kotníkem tréninkovým 
časem 2:20,47 min.
 Dalšími novými a nadějnými tvářemi atletiky jsou V. 
Jakusidisová a L. Marečková, následovány mladšími 
žákyněmi Bezdíčkovou, Poláčkovou a Šebkovou.
 Na závěr vzpomínka na pana Jana Kužela, nestora 
blanenské atletiky. V klubu od sportovce po funkce 
člena výboru a rozhodčího, působil v letech 1961-
2004, dlouhých 43 roků. Za takovou dobu, zvážíme-li, 
že práci vykonával ve svém volném čase, si jistě 
zaslouží naši úctu. 

 K dnešnímu dni má klub atletiky 66 členů a 
personální obsazení je následující:
Jiří Ošlejšek – předseda atletického klubu, současně 
i trenér
Martin Bezdíček – manažer atletického klubu
Bohumil Kazda – trenér
Stanislava Janáková – trenérka
Martina Hlaváčková – trenérka

Příště: V. část - Basketbal
Josef Hrazdíra, 

VV TJ ASK Blansko

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální předprodej:
MORAVA PARK FEST – 22. 6. 2019 od 13:40 h, 
Zámecký park, Blansko. Cena vstupenek do 18. 6. 
2019: 549 Kč/dospělý, 250 Kč/dítě 6-15 let. Děti do 
5 let a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup zdarma.
Koncert MAOK - 22.6. 2019 v 16:30 hod., jeskyně 
Býčí skála. Cena vstupenky:280 Kč. Předprodej 
vstupenek v Informační kanceláři Blanka od 28. 
května 2019.
KilianGang Motosraz 7.ročník K7- 19.- 21.7.2019, 
Voděrady, okres Blansko. Cena 2denní vstupenky: 
750 Kč 
Na Stojáka Open Air 2019 Lysice - 4. 8. 2019 od 
19.30 hod. Letní kino Lysice. Cena vstupenky v 
předprodeji 200,- Kč
Recitál Lucie Bílá a Petr Malásek – 31. 8. 2019, 19 
hod., areál panské zahrady, Kunštát. Cena vstupenky 
v předprodeji: 600 Kč.
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.
Divadlo Titanik- 20. 9. 2019, 19:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 350 Kč, 320 Kč.
Narozeninový koncert: Jakub Smolík - 16. 10. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko.Cena 390-520 Kč
Talk show Kafe u Osmanyho Laffi  ty – 29. 10. 
2019,19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 
Kč.
Michal Pavlíček a Trio _ 30.10. 2019 v 19:30 hod., 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 350 
Kč/320 Kč
Koncert Mistříňanka - 8. 11. 2019, 18:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 180 Kč
Janek Ledecký – vánoční koncert -25. 11. 2019, 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
550 Kč, 520 Kč, 490 Kč.
Recitál Lucie Bílá a Petr Malásek – 31. 8. 2019, 19 
hod., areál panské zahrady, Kunštát. Cena Vstu-
penky: 600 Kč.

Aktuálně v prodeji
Krasobus – zpáteční jízdenka na sezonní turistickou 
linku Blansko – Skalní mlýn a zpět. Součástí vstu-
penky slevové  kupony (Aquapark Blansko, Zámek 
Blansko, Kostel sv. Martina,  Kateřinská jeskyně, 
Doprava v Moravském krasu, Bowling Blansko, Hotel 
Olberg, Vinotéka u Brázdů). Cena jízdenky 30 Kč.

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

Plavání
Plavci přivezli z Prahy rekordních pět medailí
 Od pátku do neděle se konal v atraktivním prostředí 
venkovního plaveckého areálu v Praze Podolí tradiční 
a velmi populární mezinárodní mítink Praha 2019. 
Že je soutěž mezi plavci oblíbená, dokazuje jejich 
každoročně vysoká účast. 
 Letos se na startu náročného třídenního programu 
představilo na šest set plavců z Česka, Slovenska, 
Maďarska, Německa, Polska, Alžírska a Islandu. Ani 
blanenští plavci nevynechali mítink za posledních 
deset let ani jednou. Bývá to totiž zpravidla poslední 
možnost splnit limity na Letní MČR dorostu a dospě-
lých. Ceny a medaile se rozdávaly oproti minulým 
ročníkům, kdy plavci soutěžili ve společné kategorii 
open, i v kategoriích dorostu a žactva. 
 Úspěšné blanenské družstvo juniorů a dospělých, 
které připravuje trenér Miroslav Špaček, se představilo 
v Praze v plné sestavě: Barbora Sedláková, Klára 
Koňaříková, Kateřina Demová, Jáchym Jirků, Milan 
Kučera, Štěpán Pokorný, Milan Musil, Radim Švarc, 
Michal Vencel a Jan Vencel. Kvalitní zázemí, co se týká 
především možnosti vyplavání po závodě, ale také 
pěkné počasí bylo příčinou velmi solidních výsledků 
Blanenských. Padlo několik osobních rekordů, které 
plavce posunuly až na medailové posty, a to i ty nej-
vyšší. Zlato za stovku motýlek a stříbro za poloviční 
distanci vybojoval v kategorii juniorů Milan Kučera. 
Dalším zlatem překvapil dorostenec Radim Švarc. Pro 
ně si v napínavém souboji dohmátl v nejpopulárnější 
disciplíně padesátce kraul. Medaile zkompletoval 
do počtu pět nejstarší blanenský plavec Jan Vencel, 
který si vyplaval v kategorii dospělých bronz na stovce 
motýlek a stříbro na padesátce prsa.

Plavci měli na Pohárech Moravy 
k medailím blízko
 Sérii plaveckých mistrovských šampionátů zahájili 
o víkendu nejmladší plavci blanenského oddílu. Na 
Pohár Moravy desetiletého žactva do Kopřivnice se 
mezi plavce ze čtyřiceti moravských klubů kvalifi ko-
vali Eliška Zamazalová, Stella Hanzlíčková a Ondřej 
Hašek. Na Poháru jedenáctiletých reprezentovala 
Blansko Eliška Poláchová.
 I když republikové medaile nakonec nezacinkaly, 
měly k nim všechny tři blanenské desetileté naděje 
velmi blízko. Vždyť v první desítce šestatřicetičlenného 
startovního pole dohmátli celkem patnáctkrát. Těsně 
pod stupni vítězů na nepopulární bramborové příčce 
doplavala Stella Hanzlíčková na padesátce motýlek, 
Eliška Zamazalová na padesátce prsa a ve stejné 
disciplíně si zasloužil bramboru i Ondřej Hašek.

Věra Vencelová

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

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"
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14. června 20198

Akce se konají pod záštitou starosty města Blanska jiřího crhy

koncerty místních kapel se konají
v parku na místě bývalého hotelu dukla

vstup zdarma, občerstvení zajištěno!

30.6.17 hod.

Šnek & spol.

14.7.17 hod.

rockfór

28.7.17 hod.

HD ACOUSTIC

11.8.17 hod.

INFERNET

25.8.17 hod.

aleš petržela s kapelou

DUKLA
festivalLE

TN
Í

KAŠTÁNEK
FEST3

17.8. 2019 od 15 hod.

horní lhota
Hospůdka u kaštánka

stage 1:

akamarádi
rockfór
hd acoustic
sanitka

stage 2:

silák franta
ríša dobiášek
agáta konečná
disko pro děti

vstupné 150,- Kč, děti do 150 cm zdarma
spousta dobrého jídla a pití, pivní hry, zábava pro celou rodinu


