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O transparentnosti
 Transparentnost označuje v 
politice požadavek na průhled-
né a veřejně přístupné jednání 
ze strany státu. Průhledné čili 
transparentní je pro pohled to, 
co nezakrývá. Tím se rozumí v 
kostce politická transparentnost, 
alespoň takhle se o ní píše na 
Wikipedii. 
 Jak to vypadalo až doteď v 
praxi u nás v Blansku, víme. 
Ačkoli mnoho občanů volalo celé 
roky po tom, aby se zveřejňovaly 
audiovizuální záznamy z jednání 
zastupitelstva, nebylo jim přáno. 
Když jsem se na toto téma bavil 
jednou s Honzou Popelkou, který 
točí pro Blanenskou televizi, řekl 
mi, že kdysi se videozáznam 
natáčel, ale neměl téměř žádnou sledovanost, a tak 
se s tím přestalo.
 Proč je dobré mít audiovizuální výstup z jednání 
zastupitelstva? Protože volič si zaslouží být plně 
informován. Je to jednoduché – dejme tomu, že jste 
hlasovali pro několik svých „koní“, kteří se nakonec 
probojovali do zastupitelstva a rozhodují o tom, co se 
bude ve městě dít. Pro voliče považuji za nesmírně 
důležité, kdo a jak v jednání hlasoval. Na základě toho 
se totiž můžu v dalších volbách rozhodovat, zda si za 
svoji práci zaslouží můj hlas, nebo nikoliv. Proč třeba 
tohle má být oku blanenského voliče skryto? Tak to 
jsem nepochopil. O tom, jak který zastupitel hlasoval, 
jsme si mohli přečíst maximálně ve hvězdách, protože 
z výstupů z jednání se psalo pouze o počtu kladných 
či záporných hlasů.
 Jedno z privilegií, které jako volič máte, je účast 
na veřejných jednáních zastupitelstva města. To však 
bývá v půl čtvrté odpoledne. A tak se stává pro spoustu 
pracujících tato výsada zcela nedostupnou. Přitom 
věřím, že mnoho občanů by si přálo vidět, o čem se 
jedná, výstupy a připomínky jednotlivých zastupitelů 
nebo zvednuté ruce při hlasování. To vše takový video-
záznam umožní. Kde je tedy problém? Taky nevidíte 
nic složitého na tom, postavit do rohu zasedačky mobil 
na stativ za pár korun a pořídit záznam, který se potom 
umístí zdarma na kanál Youtube?
 Moc jsem se smál, když jsem se dozvěděl, že 
koalice letos chtěla prosadit návrh, že se bude zveřej-
ňovat záznam v audio podobě. AUDIO! A to byl ještě 
podmínkou nákup techniky za 50.000 Kč. Pořád se 
zamýšlím nad tím, proč se videozáznamu koaliční 

zastupitelé tolik vyhýbali. Že by bylo důvodem právě 
to, abychom neviděli, kdo a jak zvedl ruku? Nebo k 
této věci přistupovali jako k něčemu, co je nicotné a 
zbytečné? Těžko říct…
 Nicméně konec dobrý – všechno dobré. Jak jste se 
již určitě dočetli v našich novinách, odsouhlasilo se, že 
budou několik dní před zastupitelstvem zveřejňovány 
podklady, aby se jednotlivé body nemusely číst celé a 
hlavně – aby se na jednání zastupitelstva mohl připravit 
i volič, který by třeba občas rád přišel s nějakou kon-
struktivní připomínkou do debaty. Odsouhlasilo se také 
to, že bude skutečně z jednání pořízen audiovizuální 
záznam, takže bude mít každý přístup k informacím. 
To je pozitivní zpráva, co myslíte? 
 Lehkou hořkost můžeme cítit pouze v případě, že 
se ve vzpomínkách vrátíme kousek zpátky. Tyto chvá-
lyhodné věci se totiž opozice snažila prosadit již roky, 
ovšem neúspěšně. Co vedlo koalici k opětovnému 
zamítnutí návrhů vedoucích v větší transparentnosti 
vedení města? Nevíme, a můžeme se pouze dlouze 
dohadovat. Přitom otevřená radnice by měla být 
obzvláště v době, kdy slova jako korupce a podvod 
jsou skloňovány prakticky denně, něčím naprosto 
přirozeným. 
 Věřím, že schválená opatření vedoucí k lepší in-
formovanosti blanenských občanů budou odměněna 
především důvěrou ze strany voličů. Měli bychom si 
ujasnit, že politik dělá svoji práci především pro nás 
a měl by prosazovat veřejný zájem, ne svůj vlastní. A 
pokud to tak není, nezaslouží si ve volbách náš další 
hlas.

Martin Müller

Téma dnešního úvodníku mne napadlo potom, co jsem se vrátil z rozhovoru se Zbyňkem 
Pokorným – blanenským zastupitelem za Piráty. Rozhovor si můžete přečíst na straně 3 a 
o transparentnosti jsme si povídali docela dlouho. Jelikož od rozhovoru se očekává vyjád-
ření názoru dotazovaného, pro svoje osobní postřehy jsem se rozhodl využít prostoru pro 
úvodník.

Splňujeme podmínky nového realitního zákona 

č. 39/2020 Sb. platného od 3. 3. 2020

Již téměř 30 let zkušeností na trhu s nemovitostmi. Rádi vám 
pomůžeme při prodeji nebo pronájmu

• zprostředkujeme prodej domů a bytů

• zpracujeme posudky pro dědické řízení

• právní a ekonomické poradenství
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SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum 
JEŽEK
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Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

POUŽÍVÁM MODERNÍ 
TECHNOLOGIE:
Video prohlídky, 
3D scan, 
Foto staging 
a další.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA – 3D scan
– moderní nástroj při prodeji 
nemovitostí. Zájemce získá 
dokonalou představu o nabízené 
nemovitosti.

Díky 3D scanu si můžete z pohodlí 
svého domova          v poklidu 
projít nabízenou nemovitost.

Klikem na barevné body ve 3D 
scanu se dozvíte další informace 
o nemovitosti. 
Jednotlivé místnosti si můžete 
změřit, pomocí ikonky 
ve tvaru metru . . .

BYT 4+1, 
Jasanova, BLANSKO
CP 98 m2, výborná dispozice, 
prostorná lodžie 5,5 m2, 
velký zděný sklep. 
Cena: u makléře.
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Galerie opět zve 
návštěvníky k prohlídce

Přečtěte si naše 
noviny na internetu! 
www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

Freddieho sloupek
Ironie osudu

 Původně jsem tento sloupek chtěl nazvat 
nějakým „loupežnickým“ názvem, ale nako-
nec zvítězil tento...
 Nechci zlehčovat zdravotní opatření, která 
jsou stále v platnosti, ale trocha ironie se 
místy nabízí... Dnes již nemusíme nosit 
roušky nebo šátky všude, jen ve veřejných 
budovách, jako jsou banky, pošty, obchody, 
či benzínová čerpadla, případně, pokud 
povolí diváctvo i na stadionech, tak budou 
muset tito diváci být opatřeni taktéž rouškou 
nebo jinou ochranou úst a nosu...
 Ironií je právě to, že pokud byste ještě 
v loňském roce dorazili do některé z výše 
zmíněných institucí takto „vystrojeni“, patr-
ně by se o vás postarala ochranka... Ale to 
opravdu jen na odlehčení situace, protože 
ti, co mne jen trochu znají, chápou i můj 
specifi cký smysl pro humor...
 Ještě někteří lidé se často „zdobili a zdobí“ 
rouškami. Částečně proto, aby se nena-
dýchali zplodin, ale především proto, aby 
na jejich „umělecká díla“ nedohlédla ruka 
spravedlnosti. Těmi lidmi myslím sprejery.
 Abych byl dobře pochopen, ne tak, jako 
před nějakým tím rokem, kdy jsem tuto 
problematiku rozebíral právě zde, nejde mi 
ani tak o ty, co dokáží vytvořit něco alespoň 
trochu oku lahodícího... Jde mi o ty, kteří 
se podepisují na zdi nějakým (ostatním 
občanům) nesmyslným souborem písmen, 
případně si vyberou nějaký symbol...
 Třeba symbol pro dámské přirození se na-
bízí poměrně často. Přemýšlím nad tím, zda 
je to opravdu umělecké dílo, jak mi kdysi na 
můj sloupek napsal jeden z těchto umělců, 
anebo pouhý vandalismus, případně to, že 
se dotyčný neumí ani podepsat...
 Podle mého názoru je to ostuda.
 Ostatně, onen dotyčný, v reakci na můj 
sloupek napsal, že jsem pitomec, který niče-
mu avantgardnímu nerozumí... Nevím, a to 
mi nevysvětlil, co je avantgardního na ničení 
soukromého nebo veřejného majetku... Pro-
stě na můj dotaz už neodepsal, ačkoli jsem 
jemu a jeho kamarádům nabízel, že pokud 
budou schopni vytvořit něco smysluplného, 
rád jim v tom pomůžu. Chápu, že pouliční 
umění se v mnohém liší od toho, které je vy-
stavováno v muzeích nebo na vernisážích, 
nicméně, pokud někdo čerstvě omítnutou 
fasádu „vylepší“ dílem, které je hodné jedině 
tak slabomyslného jedince, by zasloužil (a 
teď opět pochopte nadsázku), aby mu byla 
vylepšena fasáda jeho vlastní... A nemám 
na mysli stavbu...

 Hezký den…
Freddie

(freddiemail@email.cz)

Víte? Nevíte?

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

Španělská móda Španělská móda 
pro Váspp

Kůže s imitací slámy 
a vyměkčenou stélkou. 

 Zámecký park se připravuje na terénní úpravy. Rybníček letos na jaře prošel revitalizací a vrátil se do původní podoby ze začátku 19. 
století. Do rozhodování o budoucí podobě jeho okolí chce vedení města zapojit i obyvatele Blanska. 

  Studii s návrhem proměny celého zámeckého parku včetně 
prostoru před zámkem má do konce letních prázdnin zhotovit 
ateliér krajinářského architekta Přemysla Krejčiříka. „Chceme 
ucelenou studii, která vyřeší revitalizaci zámeckého parku jako 
celku a určí vizi do budoucna. V závislosti na možnostech roz-
počtu by pak obnova parku mohla probíhat po dílčích etapách. 
První z nich by se měla týkat bezprostředního okolí rybníčku, 
realizovat ji chceme ještě letos,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha. 
  „Chceme, aby do podoby parku promluvila i veřejnost, aby si 
obyvatelé města řekli, co by v parku uvítali,“ řekl starosta. Zástupci 
radnice slíbili, že v aplikaci mobilního rozhlasu vytvoří anketu. A 
ve Zpravodaji města Blanska, který vyjde v polovině června, lidé 
najdou hlasovací lístky. Do konce června by se pak měli zájemci 
vyjádřit. 
 Připomínky by se měly spolu s požadavky památkářů zahr-
nout do samotného návrhu podoby parku, stejně jako původní 
historický vzhled. Zmíněný ateliér již v minulosti vytvářel novou 
podobu řady veřejných prostranství, například částí Lednicko-val-
tického areálu či zámeckého parku v Buchlovicích. Blanenským 
zámeckým parkem se také zabývá dlouhodobě, konkrétně od 
roku 1998. Zatím se ovšem areál spíše jen udržoval, což spočí-
valo především v odstraňování stárnoucích stromů a vysazování 
nových. 

 Některé kusy dřeva se do parku mají vrátit; z torza poká-
ceného jasanu by měla vzniknout socha. Z dalších stromů 
budou vyrobeny lavičky. „Chceme dát park do pořádku. Chtěli 
bychom reagovat na původní podobu zámeckého parku, doplnit 
cestičky i mobiliář, vytvořit dostatek míst k odpočinku, zachovat 
současné komunikační trasy a najít také prostor na to, jak je 
nyní park veřejností využíván. Chceme vše pojmout tak, aby to 
působilo jednotně a dávalo to smysl,“ vysvětlil architekt Přemysl 
Krejčiřík. Ateliér do studie zahrne také prostor před zámkem, 
aby se navázalo na plánovanou pěší zónu přes nové schodiště 
v předzámčí vedle objektu bývalé hasičky. 
 Zahradnickým pracím bude na některých místech před-
cházet i průzkum. „Jak napovídají katastrální mapy, v horní 
části zámeckého parku kdysi býval park francouzského typu, 
v jednom období zde byl ortogonální typ zahrady, v jiném 
měly záhony kosočtvercový půdorys. Každá z těchto zahrad 
vypadala jinak, jejich přesnější podobu i dataci by mohl odhalit 
geofyzikální průzkum, byli bychom rádi, kdyby předcházel za-
hradním úpravám v této části parku,“ zmínila referentka státní 
památkové péče blanenského stavebního úřadu Bohdana 
Šlanhofová.

-mka-

 Po nucené karanténní pauze se v Galerii města Blanska mohla opět konat vernisáž nové výstavy. 
Na ní jsou tentokrát k vidění malby Kateřiny Burgetové a díla sochařky Anny Ročňové. 

 Cyklus obrazů malířky Kateřiny Burgetové se 
věnuje zemědělské usedlosti ve středočeském 
Veclově, kam se před deseti lety nastěhovali její 
rodiče. Ve své tvorbě toto místo vnímá jako domov 
a stal se inspirací k dlouhodobému pozorování, do 
kterého vstoupily i další autorky. Marie Hájková je 
spoluautorkou videa, které nese výrazný rukopis 
její fi lmové zkušenosti. Video je ke zhlédnutí v zadní 
místnosti galerie. Malířce Libuši Vendlové 
se vzpomínka na Veclov zhmotnila v kresbě 
rozšiřující její cyklus Mapy míst a příbytků. 
 Malířský pohled Kateřiny Burgetové je 
střízlivý a melancholický zároveň, protože 
úzkostlivě cloní holou pravdu, že prostředí 
Veclova ve svém omšelém fyzičnu vůbec 
malebné není. Divák vnímá na obrazech ne-
jen tichou, každodenní aktivitu osoby v domě 
přebývající, ale i jemný a podstatný rozdíl 
mezi malebným a přikrášleným pohledem 
na něj. 
 „Název Dobrý a špatný hospodář je název 
cyklu, který jsem začala malovat před dvěma 
lety… Asi bych jinak název malířské série 
nevymýšlela předtím, jak ji namaluju, ale žá-

dala jsem o tvůrčí stipendium u Ministerstva 
kultury, a tak jsem název z projektu použila 
také pro výstavu. Myslím, že vystihuje pozici 
člověka, který něco uchopuje, nakládá se 
světem… Zobrazivá malba je pro mě taky 
takovým uchopováním světa, který mně ob-
klopuje. Zároveň může nabývat i nehmotné 
a environmentální významy, přijde mi také 
trochu biblický,“ říká o svém díle Kateřina 
Burgetová. 
 Druhý výstavní prostor, který je možné 
v galerii navštívit, se prostřednictvím orga-
nických objektů Anny Ročňové proměňuje 
na fantaskní jeskyni. Materiálově sochy 
kombinují přírodniny jako kořeny, hlínu, 
vyschlé listy slunečnice nebo palmy či trny s 
umělými odpadními materiály denního užití, 

kožešinami, glitry, provazy a papírem. Pojivem těchto 
základních materiálů je sádra s měkkým vatelínem. 
Rychletuhnoucí sádra pomáhá předurčovat jejich 
tvary, spolutvůrcem je tak do velké míry i prvek 
náhody a přirozenosti. 
 Obě výstavy je možné navštívit do 5. července. 

-mka-

Bude anketa?
 Vedení města slíbilo vytvořit v aplikaci mobilního 
rozhlasu anketu zaměřenou na plánované úpravy 
zámeckého parku. Ve zprávě z prvního června se 
píše, že anketa bude vyhlášena v prvním červno-
vém týdnu. Zatím se tak bohužel nestalo. Tak snad 
budou mít občané města dostatek času na vyjádření. 
Otázkou zůstává, do čeho všeho bude moci veřejnost 
mluvit. Do počtu laviček, nebo třeba i do toho, kde 
bude vysazen jaký keř či umístění nějakých herních 
prvků? 
 Stejně budou muset být dodrženy všelijaké další 
normy vycházející z představ architektů a památkářů. 
Po pravdě si takovou anketu neumím moc představit 
a mám obavy, že to celé bude jen divadélko, které má 
za úkol vzbudit u veřejnosti dojem, že vedení města 
záleží na jejich názoru. Ale třeba budeme nakonec 
mile překvapeni. 

-mka-

Vyrazte s námi na 
pochod do přírody

 V sobotu 20. června zveme na Pochod Srdcem 
Moravského krasu. Přijďte sami, s rodinami, dětmi, 
přáteli. Sraz je od 9 do 11 hodin u Domu přírody 
Moravského krasu. Trasy v délce 5, 10 a 15 km 
povedou přes Pustý žleb dál do Moravského krasu 
do společného cíle, který je opět u Domu přírody. 
Pochod pořádáme k 10. výročí Mobilního hospice 
sv. Martina, startovné pro děti je zdarma, pro do-
spělé 50 Kč. Navíc máme pro vás připravená hravá 
stanoviště pro děti a dospělé, lukostřelbu, prohlídku 
Domu přírody zdarma a další překvapení.

Vladěna Jarůšková
Oblastní charita Blansko
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Na kávě se Zbyňkem Pokorným
Zbyněk Pokorný je jediným zvoleným zastupitelem České pirátské strany v Blan-
sku. U kávy jsme si povídali o problémech našeho města, o transparentnosti rad-
nice, o participativním rozpočtu nebo třeba o spolupráci opozičních a koaličních 
zastupitelů.

Sponzor rubriky:

 Kdy jsi se začal zajímat o politiku?
 Celostátní politika mne zajímá v podstatě 
odjakživa. Tou komunální jsem se začal zabývat 
poté, co se objevila petice proti výstavbě OC 
Blansko (Skleníky). Tak jsem se vlastně seznámil 
s Honzou Stříteckým a s dalšími lidmi, kteří potom 
stejně jako já kandidovali v komunálních volbách 
2018 v Blansku.

 Proč zrovna Piráti?
 Piráty jsem sledoval dlouhodobě, zaujali mě 
už několik let předtím, než se dostali v roce 2017 
do Poslanecké sněmovny. Jsou to lidé, kteří jsou 
zdravě naštvaní a mají elán a chuť tady něco 
změnit. 
 Hodně z nich znám dnes již osobně a troufám 
si tvrdit, že nikdo z nich nedělá politiku kvůli vlast-
nímu prospěchu. To platí i pro Piráty v Blansku. 
Nikdo z nás nemá vedlejší podnikatelské ambice 
a v Blansku pouze voláme po změně. 

 Za Piráty nekandidují podnikatelé?
 To ano, například v oborech, jako je IT a mar-
keting. Ale u nikoho nemáš ten pocit, že to dělá 
primárně kvůli penězům. V tom vidím ten hlavní 
rozdíl (a výhodu) oproti ostatním politickým stra-
nám.

 Politikou se zatím neživíš. Jaké je tvoje 
povolání?
 Už patnáct let se živím jako OSVČ – kurzy 
angličtiny. Taky dělám překlady. Spolupracuji 
od začátku s blanenskými jazykovkami, učím 
především skupiny ve fi rmách. 

 S jakou vizí jste šli do posledních voleb v 
Blansku? Pokud se nepletu, váš tehdejší lídr 
strany Tomáš Gottwald se v jednom rozho-
voru krátce před volbami zmínil, že by Piráti 
mohli získat klidně i sedm mandátů.
 Že je toto tvrzení nereálné, jsme věděli všichni, 
co jsme v té době kandidovali za Piráty. Nechtěli 
jsme hned vyhrávat volby a provádět velké 
změny. Naší vizí bylo spíš pokorně vstoupit do 
komunální politiky a zorientovat se v ní. Způsob, 
jakým se Tomáš prezentoval zejména na sociál-
ních sítích, stranu podle mého poškodil a odrazilo 
se to i na volebním výsledku. Jeho funkce ale 
volbami skončila a dnes již za blanenské Piráty 
nevystupuje a nefi guruje ani v České pirátské 
straně. 

 Kdo bude za dva roky volební jedničkou na 
vaší kandidátce?
 Tohle je dost předčasné, o lídrovi se bude 
rozhodovat v primárkách. Do dalších voleb ka-
ždopádně půjdeme již s nějakými zkušenostmi, 
což byl vlastně náš záměr. Pokud bude vše 
fungovat jako doteď, bez problémů kandidátku 
poskládáme. 

 Převzali jste do volebního programu v 
Blansku některé z tezí, které Piráti razí celo-
republikově?
 Určitě je to transparentnost. Na blanenské 
radnici se určité kroky dějí právě teď. V březnu 
zastupitelstvo schválilo změnu jednacího řádu a 
budou se zveřejňovat materiály na zastupitelstvo 
předem na městském webu. Tohle jsme přitom 

navrhovali v tomto volebním období již třikrát a 
vždycky to koalice zamítla. Nyní s tímto návrhem 
přišla sama. Byla to zjevně reakce na tlak veřej-
nosti, který vznikl loni v souvislosti s peticí proti 
zástavbě na náměstí Republiky.
 Také bychom chtěli v Blansku prosadit změnu 
v přístupu k městské zeleni a životnímu prostře-
dí: zatím se dost málo reaguje na klimatickou 
změnu a problémy, které se začaly objevovat a 
lze očekávat, že se budou stupňovat.

 Když jsme u náměstí Republiky – jak by sis 
představoval ty osobně jeho podobu?
 Já sám jsem zastáncem názoru, že plocha 
Dukly by se měla pro nějakou výstavbu použít, 
a to co nejdříve. Co se týče ostatních ploch na 
náměstí, bude záležet na fi nální podobě připra-
vované územní studie Střed. Na prosincovém za-
stupitelstvu jsme navrhli, aby se využila aplikace 
Mobilní rozhlas pro zjištění názorů veřejnosti na 
zástavbu na nám. Republiky, ale bylo to zamít-
nuto. Výrazně odmítavá reakce veřejnosti mě 
osobně překvapila.

 Nebylo to třeba tím, že byla veřejnost špatně 
informována?
 Určitě. V Blansku citelně chybí městský archi-
tekt. V mnoha městech tuto funkci zastává exter-
nista - člověk s nadhledem, který není místem a 
místními vztahy příliš ovlivněn. Nedílnou součástí 
jeho práce je styk s veřejností a pravidelná infor-
movanost lidí o situaci ve městě. Ačkoli územní 
plán visí celé roky na webu města, veřejnost tuto 
skutečnost často ani neví.
 Záměr odprodeje pozemků v Blansku schvaluje 
rada, která je k tomu kompetentní. Třeba v Kuřimi 
je to jinak – zde již záměr musí schválit zastu-
pitelstvo, což je jednoznačně lepší a veřejnosti 
srozumitelnější. I to jsme již v Blansku zkoušeli 
prosadit.

 Máte na radnici jen jedno křeslo. To je dost 
málo na to, abyste něco prosadili. Vycházíš 
dobře s ostatními zastupiteli z řad opozice?
 Nevýhody jednoho křesla jsme si naprosto 
vědomi. A přestože se u opozice jistá soudržnost 
předpokládá, tak musím ocenit, že plnou podporu 
pro všechny naše dosavadní návrhy jsme měli z 
řad zastupitelů hnutí ANO a také u komunistic-
kého zastupitele Emila Pernici. 

 A jak je to s koalicí? Dokáže podpořit dobrý 
nápad opozice?
 Jednotlivci z řad koalice ano, s celkem je to 
horší. Už jsem zmínil naši snahu prosadit zveřej-
ňování materiálů před jednáním zastupitelstva. 
 Podobně jsme se několikrát pokoušeli prosadit 
pořizování videozáznamu z jednání zastupitel-
stva, naposledy letos v březnu a návrh rovněž 
neprošel. Překvapivě stejný návrh předloží 
koalice v rámci změn jednacího řádu na jednání 
zastupitelstva 9. června!
 Žádná z koaličních stran neměla ve svém 
programu konkrétní body, které by vedly k větší 
otevřenosti radnice. To vede k zamyšlení, jak moc 
byla tato změna pro koaliční zastupitele chtěná 
a upřímně myšlená.

 Jedním z bodů vašeho volebního programu, 

který se podařilo prosadit, byl participativní 
rozpočet. Rozhodování občanů o části roz-
počtu města dopadlo loni docela nešťastně, 
a to zejména slabou účastí v hlasování. Má 
participativní rozpočet vůbec smysl?
 Piráti nebyli jediní, kteří měli participativní 
rozpočet ve svém programu. Ale to je vedlejší. 
Chtěl bych říct, že smysl určitě má. Vidíme to v 
mnoha městech, kde už funguje několik let. A to 
i přesto, že první rok nebo dva se potýkal také s 
nezájmem občanů. Myslím, že tři roky jsou taková 
rozumná doba, po jejíž uplynutí si můžeme říci, 
zda participativní rozpočet v Blansku má smysl, 
či nikoliv.
 Výsledky z loňska bychom měli brát trochu 
jako odrazový můstek a poučit se z věcí, které se 
nepovedly. Nedostatečná byla určitě propagace, 
ale toho si město bylo vědomo. Byla snaha zahájit 
první ročník. Například v Brně jsou projekty na 
očích veřejnosti prostřednictvím velkých tabulí 
na náměstí – tohle by se v Blansku určitě také 
dalo realizovat. Dále si myslím, že je škoda, že 
je možné hlasovat pouze pro jeden z projektů. 
Vždyť nápadů, které se lidem líbí, může být víc. 
Proto naším dalším návrhem v této věci bude v 
letošním ročníku povolit až tři kladné hlasy. Zde 
vycházíme z modelu ze Žďáru nad Sázavou, který 
dobře funguje.

 Pořád se nemůžu ubránit pocitu, že o fi nan-
cích města by měli rozhodovat výhradně jeho 
zástupci. Participativní rozpočet mi přijde i s 
přihlédnutím na jeho výši jako taková almužna 
pro voliče.
 V momentě, kdy zjistíme, že funguje, můžeme 
částku participativního rozpočtu navýšit – přesně 
tak tomu bylo i v jiných městech. Já sám v par-
ticipativním rozpočtu vidím snahu více občany 
zapojit do chodu města a celkem jednoduše 
realizovat dobrý nápad.

 Už jednou jsme zmínili téma Dukla. Jsi s 
výsledkem stavby spokojený?
 Nejsem. Ačkoli jsem v referendu hlasoval pro 
zbourání hotelu, představoval jsem si, že se 
na místě socialistického pomníku postaví něco 
smysluplnějšího. Chápu, že mnoho lidí si na vý-
slednou podobu Dukly už zvyklo, ale myslím si, 
že město nepotřebuje ve svém centru koncertní 

pódium za desítky milionů. To by se dalo vyřešit 
pódiem za zlomek této ceny, které by na rozdíl od 
toho současného bylo funkční, město by jej mohlo 
i pronajímat a získat tak další peníze. Momentální 
paskvil nezachrání ani plánovaná kavárna, kterou 
by mělo město postavit za 6 milionů. 
 Nejsem spokojený ani s tím, jak město při-
stupuje k využití suterénu Dukly. Po zbourání 
hotelu se nespecifi koval způsob využití sute-
rénních prostor a dnes nikdo neví, co s ním. 
Místo toho město trvá na tom, aby se postavila 
kavárna a suterén se zakonzervoval až do roku 
2030. 

 Jaký názor máš na novou budovu hasičky, 
která se má letos v Blansku přestavět?
 Vnímám, že názory lidí v Blansku jsou dost 
rozdílné. Mně osobně návrh nijak neuráží. Pro 
zastupitele proběhl seminář, na kterém nám 
paní architektka Sirná celý projekt představila. 
Podobná stavba stojí v Mikulově v Židovské 
čtvrti (Galerie Závodný), kde se realizace hodně 
povedla, takže předpokládám, že i v Blansku 
dopadne dobře. Stávající budova hasičky také 
nemá nic společného s historickou budovou 
současné ZUŠ, takže v podobě, která nám byla 
představena, nevidím nic závadného. Je to jiná 
architektonická koncepce.

 Myslíš si, že v Blansku je dost kulturního 
vyžití?
 Nevím, zda jsem kompetentní zrovna na tohle 
odpovědět. Svůj volný čas trávím hlavně sportem 
a výlety s rodinou, takže kulturu v Blansku nesta-
čím příliš sledovat ani konzumovat. Každopádně 
si myslím, že kulturu v našem městě si každý 
občan najde, jen musí chtít. Nevýhodu Blanska 
spatřuji v blízkosti Brna, kterému kulturní nabíd-
kou konkurovat nemůže.

 Které změny bys chtěl prosadit jako první, 
kdybys byl starostou?
 Určitě bych chtěl prosadit externího městské-
ho architekta. A samozřejmě další kroky k větší 
transparentnosti radnice a zapojení občanů do 
chodu města, které paradoxně v jiných městech 
fungují i bez účasti Pirátů.

Martin Müller
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Nezapomeňte 
na participativní rozpočet

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Pro naši kancelář v Brně a Blansku 

HLEDÁME OBCHODNÍKA
Jaká práce na vás čeká? Úkolem obchodníka je pečovat o své klienty. A to doslova.  Být jejich 

pečovatelem a také rádcem. A být dobrým pečovatelem a rádcem znamená pracovat na sobě, i 

to bude váš další důležitý úkol. Samozřejmě budete také rozšiřovat okruh svých klientů a prodávat 

pojistky, hypotéky, investice…

Co budete potřebovat ke své práci? Předpoklad dobrého obchodníka zahrnuje především ob-

chodní talent – umět klientům naslouchat, vidět příležitost , mít jiskru v oku, vytrvalost.  Podmínkou 

je minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Jaké další přínosy práce obchodníka má? Časově pracujete dle vašich potřeb, fi nanční nezávis-

lost, pracovní poměr u nás můžete mít jako zaměstnanec, nebo formou spolupráce na živnostenský 

list.  Dále získáte vzdělání, které se vám bude hodit i v dalším profesním životě a standartní benefi ty, 

které k práci u renomované společnosti patří.

Restaurace MYSLIVNA
SOBOTA 13.6. - grilujeme makrely!

Od pátku GRILOVANÁ ŽEBRA

vše do vyprodání zásob

Zveme Vás na točenou zmrzlinu

a vychlazené pivo SVIJANY!

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

!

SOBOTA 20.6. 16 hod. - KÝTA NA ROŽNI!
Najdete nás na facebooku (Myslivna Blansko)

Prémiová kancelář 
Allianz pojišťovny, a.s. 

Svitavská 2390/14b

Blansko 678 01

tel. 603 143 926

www.allianz-blansko.cz

 Loni se na radnici osvědčil projekt s názvem Společně PRO Blansko. Také letos se může 
veřejnost zapojit do rozhodování, co se ve městě zbuduje či upraví za šest set tisíc korun. 

 Na webových stránkách města Blanska najde-
me vysvětlení, co že to ten participativní rozpočet 
vlastně je. „Participativní rozpočtování je postup, 
jak se občané města mohou částečně zapojit do 
rozpočtového procesu a ovlivnit tak, na co bude 
vynaložena část veřejných fi nancí. Obecně je 
možno popsat participativní rozpočet jako část 
peněz z rozpočtu města, o jejímž využití obyvatelé 
spolurozhodují se svými volenými zastupiteli.“ 
 A jakým směrem se tedy mohou myšlenky 
blanenských obyvatel ubírat? „Máte nápady na 
úpravy zeleně, například sázení stromů nebo 
vytvoření klasické louky? Chtěli byste pořídit či 
upravit mobiliář jako lavičky, odpadkové koše, 
stojany na kola? Máte nápad na vytvoření či opra-
vu menších dětských hřišť s herními prvky nebo 
pískovištěm? Nebo byste chtěli upravit veřejné 
prostranství – například předláždit staré chodníky, 
umístit tzv. šlapákové chodníčky na vyšlapané 
stezky, nebo by se vám líbila úprava parku?“ 
 To jsou některé z možností. Fantazii se však 
jistě meze nekladou. A jak tedy postupovat? Ten, 

kdo má nějaký nápad, co by se ve městě mohlo 
zlepšit, najde na webových stránkách Blanska for-
mulář, který je třeba vyplnit a odevzdat do 14. září 
2020. Projekt slouží především pro menší úpravy 
veřejného prostranství. Při tvorbě projektů jsou 
navrhovatelům k dispozici odborní zaměstnanci 
města.
 Předložené projekty se posuzují z hlediska 
splnění pravidel (formální správnost) a z hledis-
ka realizovatelnosti. Vyvrcholením procesu je 
hlasování, ve kterém všichni obyvatelé města 
rozhodnou, který návrh (nebo návrhy) má město 
realizovat. Hlasování by se mělo uskutečnit v 
říjnu. Nově bude možné se do ankety zapojit i 
přes mobilní rozhlas. 
 Loni získal největší počet hlasů projekt na za-
střešení postranních částí sportovního areálu na 
Těchově. Vedení města však nakonec podpořilo 
i projekt, který skočil na druhém místě, a to roz-
šíření dětského hřiště u kruhového objezdu na 
Bezručově ulici. 

-mka-
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Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

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

Byl pozdní večer – první máj –

večerní máj – byl barvy čas.

A v červnu taky!

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 606 720 933 

PROVOZNÍ DOBA:
po-čt 8 - 16 hod.
pá zavřeno

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Lubyn.cz z Blanska vyráží 
na busking vandr   

 S kytarou a batohem na zádech. Písničkář vyjede na neobvyklou cestu vlakem po všech krajích 
Čech a Moravy koncem června a vrátí se začátkem srpna.

 Busking je pro mnohé 
neznámé slovo. Jak bys 
jednoduše vysvětlil o co 
jde. 
 Busking je pouliční umě-
ní. To je nejjednodušší od-
pověď. Buskerem může být 
například žonglér, akrobat, 
harmonikář. Nebo v mém 
případě kytarista, který 
hraje na ulici, v podchodu 
nebo jinde na veřejnos-
ti. Většinou neplánovaně, 
spontánně. A přiznám,že 
mé zkušenosti s buskin-
gem jsou velice malé a 
bude to pro mě nová zku-
šenost. :)

 Má tvůj plán souvislost 
s omezením kulturních 
akcí a možnosti cesto-
vat? 
 To právě nemá. Plánovat 
jsem začal už začátkem 
letošního roku. Prvotní my-
šlenka je však už někdy z  
listopadu 2019. Poslouchal 
jsem rádio a moderátor 
před odvysíláním písně od 
skupiny Kamelot, zmínil 
jejich turné tuším z roku 
2009,  kdy jeli v tahu 110 
koncertů. Vím, že Kamelot 
je jiná liga, ale tehdy mě 
napadlo, jestli by byl písnič-
kář schopen odehrát něco 
v podobném rázu. Můj pů-
vodní plán byl hrát 366 dní, 
pak 110. Nakonec je to 34 
dní, ale zato 67 vystoupení, 
každý den dvě, pokaždé v 
jiném městě.

 Busking je vlastně také 
jeden z nejstarších způsobů jak se uživit a při-
tom si užít cestovaní. Předpokládáš, že si hraním 
a zpíváním vyděláš na cestu a jídlo? 
 Vystoupení mám poskládané jen z autorských 
písní, což je v tomto trochu nevýhoda. Bude mno-
hem těžší kolemjdoucí zaujmout, než kdybych hrál 
nějaké známé pecky. Uvidíme. Klóbrc před sebe 
dávat budu. Myslím, že už jen jako rekvizita je to 
dobré. Ale nepočítám s tím, že vydělám. Kdyby mě 
ale někdo chtěl podpořit a třeba si dopředu objednat 
soukromý koncert Lubyna.cz do své ložnice, nebo si 
koupit tričko „po zelené“, taková možnost je a budu 
rád. Více informací najdete na mém FB.  Tam je vše 
popsáno.

 Máš  vystoupení předem domluvená? 
 Jak jsem zmínil, nejedu úplně na blind, což souvi-
sí s propagací. Díky tomu, že hraji  své vlastní písně, 
jsem se vyhnul poplatkům pro OSA (Ochranný 
svaz autorský) a můžu kdekoliv uvádět konkrétní 
data, čas vystoupení a všelijaké další informace 
o mém hraní. Ukázalo se, že jsou města a obce, 
které mému chystanému počinu nejsou naklonění. 
Mám pevně daný plán, chci přijet na místo a zahrát, 
a né se dohadovat s policií. Proto mám do všech 
plánovaných 67 měst povolení. Toto zabralo nejvíce 
času a ještě teď řeším nějaké zábory veřejného 
prostranství. Všichni čekali jak dopadne situace 
ohledně koronáče.
 Každý den  mě čekají dvě vystoupení zhruba po 
40 minutách. Většinou na  hlavních náměstích, jsou 
města, která mě uvádí i v měsíčních programech. 
Taky dvě kavárny, to  už je ale jakoby třetí koncert 
toho dne. Řekli si to mezi sebou a našli v tom výhody 
namísto problémů. Toho si vážím. Nabízí se otázka, 
zdali zvládnu všechno uzpívat a odehrát. Věřím si, 
že ano.

 Proč zrovna v termínu 30.6. -2.8.2020? 
 Termín je prostě spočítán, aby to vyšlo na počet 
dní dovolené. Sice muzika je pro mě číslo jedna, 
ale do práce chodím jako každý jiný. Je to hlavně 
červenec, bude teplo a to i v noci. Tam myslím 
směřuje tvá otázka, že? Celou cestu jedu vandrem 
a k tomu patří i spaní pod širákem.
 
 Víc než měsíc spaní pod širákem?
 Počítám s tím, že budu spát venku vlastně celou 
cestu. Na to se těším hodně. To je další kus svobody, 
stejně jako samotný busking. Mám to však přece 
jen trochu omezeno tím, že cestu mám předem 
danou. Ale nebudu se bránit, když mně někdo 
nabídne nocleh. Ba naopak :) Stejně tak budu 
moc rád, když se ke mně po cestě třeba někdo 
přidá. Jak na hraní, tak i na vandrování. Mapku 

a kdy a kde zrovna budu, najdete na mém webu 
lubyn.cz 

 Podle čeho jsi vybíral jednotlivá místa? 
 Cestu jsem plánoval tak, aby byla sjízdná vlakem. 
Ve srovnání s autobusy, vlakové spoje lépe navazují 
a cestujícím dávají mnohem víc prostoru na cokoliv. 
Vychází to něco málo přes 2700 km a  to pouze v 
rámci naší republiky. Snažil jsem se to naplánovat 
tak, abych projel všecky kraje. Města a obce jsem 
vybral ze zvědavosti, buď jsem tam dlouho nebyl a 
nebo nikdy nebyl. Nechci teď tvrdit, že budu stíhat 
prohlídky památek a okolí. To opravdu nevím, hlavní 
plán  je ve všech  místech ukázat svou tvorbu a 
doufám, že zaujmout… :-) Mám snad výhodu, že 
Lubynů moc není :-)

 Složil jsi přímo pro tenhle vandr nějakou 
písničku? 
 Písničku o cestě ještě nemám, dobrý nápad, díky. 
Zamyslím se nad tím.

 Budeš skládat i na cestě? 
 Pevně v to doufám. Třeba ve středověku se 
chodívalo na vandr po vyučení třeba i na 5 či 6 let. 
To, aby učni získali zkušenosti a mohli pak vyrobit 
mistrovské dílo. Mám v refrénu jedné písně text: ,,Je 
nám nádherně pod širým nebem, kde múzy trousí 
lásku a my berem".    To by mohla být i odpověď na 
tuhle otázku.

 34 dnů na cestě, každý den jinde. Nepochyb-
ně tě čeká spousta zážitků. Budeš si je nějak 
zaznamenávat, aby se  nepomíchaly ? 
 Budu natáčet a fotit. Plánuji krátké reporty z 
průběhu cesty na Instagramu a Facebooku,  ale to 
hlavní přijde až doma v Blansku. Dostal jsem prostor 
k samostatnému recitálu na festivalu RAJBAS 2020. 
Koná se o víkendu 20.-22. listopadu a  letos bude 
mít zaostřeno na Tuzemsko, tak se moje zážitky 
snad budou hodit. 

Milan Daněk
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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
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Služby typu HODINOVÝ MANŽEL. Opravy, 
montáže, úklid a údržba. Tel. 721108085, 
www.karban.org

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná 
se o ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 
604550828.
* Koupím cihlový byt o velikosti 2 + KK nebo 2 + 1 na 
sídlišti Písečná. Nepotřebuji ho ihned k nastěhování, 
takže možnost domluvy, např. v případě dostavby 
jiné nemovitosti. Tel. 737900946.
* Daruji za odvoz domácí posilovací stroj TotalGym. 
Tel. 774726363.
* Hledám brigádníka pro občasnou výpomoc na 
chalupě. Tel. po 18.hod. 774160397. Blansko.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

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"

BUSE
INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

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

Chceš se podílet na vývoji a výrobě informačních 
systémů pro vozidla městské hromadné dopravy?

Pro posílení našeho týmu přijmeme:
- VÝVOJÁŘ ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ (HW)
- PROGRAMÁTOR UŽIVATELSKÝCH A PODPŮRNÝCH APLIKACÍ
- PROGRAMÁTOR MIKROPROCESŮ A MIKROPOČÍTAČŮ

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)

…aktuální volné pozice na  http://www.buse.cz/cs/kariera

Masarykova 9, 678 01 Blansko / http://www.buse.cz 

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

* Kufr na kolečkách, nový, nepoužitý (nevhodný 
dárek). 40x24x55 cm (d x š x v). Cena 500,- Kč 
(původní cena 900,-). Tel.: 516416628.
* Eliptický trenažer OneBody pro domácí použití. 
Cena: 1,000 Kč. Tel. 774726363.
* Prodám nebo krátkodobě pronajmu garáž Zborov-
ce. Tel. 602765910.
* Dámské kolo, málo používané. Pořizovací hodnota 
7.000,- Kč. Nyní 1.500,- Kč. Tel. 774741734.

BLANKA OZNAMUJE
 Blanenská informační kancelář Blanka je od červ-
na opět otevřena dle běžné otevírací doby (Po–Pá 
9:00–18:00, So 9:00–12:00 hodin, bez polední pře-
stávky). Po dobu trvání sběru potravin v prostorách 
informační kanceláře bude veřejný internet mimo 
provoz. Do informační kanceláře i nadále vstupujte 
s nasazenou rouškou, u pultu je pro všechny ná-
vštěvníky připravená desinfekce na ruce. 
 Zároveň doporučujeme sledovat aktuální informace 
ohledně vstupenek  na našich webových stránkách 
(www.blansko.cz/blanka/predprodej-vstupenek) nebo 
na  www stránkách předprodejních portálů.

Na Stojáka - 9. 8. 2020 v 19:00 hod. Letní kino, Lysice. 
Cena vstupenky: 250 Kč.
Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři Blanka 
od 2. června 2020.
Pivní pouť 2020 - 19. 9. 2020 od 11:00 hod. Pivovar 
Černá Hora, Černá Hora. Cena vstupenky: 290 Kč.
PŘESUNUTO! Horkýže Slíže - 25. 9. 2020 od 19:30 
hod. Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v 
předprodeji) / 400 Kč (na místě). Vstupenky zůstávají v 
platnosti, vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní 
Kanady - 30. 9. 2020 v 18:30 hod. Sokolovna, Lipovec. 
Cena vstupenky: 220 Kč. V případě nevyhovujícího 
nového termínu bude vstupné vráceno.
PŘESUNUTO! Talkshow Aleše Cibulky: Když princové 
jsou na draka – 
30. 9. 2020 v 19:00 hod. Hotel Lysice, Lysice. Vstupné: 
280 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
Katapult Boskovice 45let Nostalgia Tour - 24. 10. 2020 
v 19:00 hod. Sokolovna Boskovice. Cena vstupenky: 
390 Kč.
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 28. 11. 2020, 19:00 h, Děl-
nický dům Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 
330Kč/ 300 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat i za-
koupit online na ticketportal.cz nebo přímo v Informační 
kanceláři Blanka od 1. června 2020.
Partička - 8. 12. 2020 ve 20:00 hod. Dělnický dům 
Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2021 v 19:00 hod., Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají v 
platnosti. Pokud Vám nevyhovuje nový termín, vstupné 
Vám vrátíme (nejpozději do 30. 6. 2020).
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Dva nahatý 
chlapi - 23. 2. 2021 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. 
Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Čarovné tóny Macochy 9. – 13. 6. 2021:
Již zakoupené vstupenky na program roku 2020 zůstá-
vají v platnosti na uvedené stejné účinkující v programu 
roku 2021.
9. června 2021 Lenka Nová & Petr Malásek: To co 
prodám (Sloupsko – šošůvské jeskyně) – cena vstu-
penky: 540 Kč
10. června 2021 Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený 
prach (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 690 Kč 
(sezení)/ 560 Kč (stání)
11. června 2021 Arrythmia a Moravská škola tance: 
Svatební košile (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 
590 Kč (sezení)/ 530 Kč (stání)
12. června 2021 Boni Pueri: Hollywood Medley (Kate-
řinská jeskyně) – cena vstupenky: 490 Kč
13. června 2021  Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: Naděje 
(Punkevní jeskyně) – cena vstupenky: 490Kč (přidaný 
koncert ve 20 hod.) 
PŘESUNUTO! MORAVA PARK FEST - 19. 6. 2021 
Zámecký park, Blansko. „Všechny držitele vstupenek 
žádáme o podporu formou ponechání si jich na příští 
ročník.“ Vstupenky zůstávají v platnosti.
PŘESUNUTO! K8 KilianGang Motosraz - 16. – 18. 7. 
2021. Voděrady (okres Blansko). Cena dvoudenní vstu-
penky (3. vlna): 650 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.  

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

3. místo pro ASK Blansko
 V sobotu 6.6. ve Znojmě proběhlo první kolo 
družstev starších žákyň v atletice. Družstvo ASK 
Blansko zde vybojovalo krásné třetí místo z jedenácti 
družstev, když bylo poraženo jen celky z Břeclavi a 
Olympu Brno. Třetí místo je o to cennější, že družstvo 
je složeno jen z blanenských děvčat. Další kolo je již 
tuto sobotu ve Vyškově.

ASK Blansko

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 29 let GARANCE PRO VÁS!

Rožmitálova 14, Blansko

tel. 516 417 035 | s-tour@post.cz 

www.stourblansko.cz www.dovolenalast.cz

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
POZNÁVEJME KRÁSY A PŘÍRODU ČR a SRPOZNÁVEJME KRÁSY A PŘÍRODU ČR a SR

VÁŽENÍ KLIENTI, OD 15.6. OTEVÍRÁME NAŠI KANCELÁŘ!

LÉTO 2020
PO – PÁ   13:30 - 16:30 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

V případě potřeby nás kontaktujte 

emailem na s-tour@email.cz  

nebo na mobil 602 552 652

Pečujete o osobu se zdravotním 
postižením? Pomůžeme vám

 Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
z.s., realizuje nový projekt „Podpora neformálních 
pečovatelů v Brněnské metropolitní oblasti“. 
 Projekt se zaměřuje na bezplatnou intenzivní 
podporu těch, kteří pečují o osobu se zdravotním 
postižením. Jde o pomoc v oblasti právní i sociální, 
dále psychoterapeutické, odlehčovacích služeb, 
profesního poradenství, rozšíření kvalifi kace apod.

 Podrobnosti lze získat na e-mailu pecujicibrno@
nrzp.cz nebo na čísle 739 579 782; web: www.nrzp.
cz
 Projekt je fi nancován z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního progra-
mu zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Reg. 
č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0013144.

-r-
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ÚTERÝ
30. 6.
16.00

NOVÉ HERNÍ PRVKY NA ZAHRADĚ

oslavu konce školního roku na zahradě DDM Blansko

SOUTĚŽE A HRY

Dům dětí a mládeže Blansko, příspěvková organizace | Údolní 1200/2, 678 01 Blansko | tel.: 516 412 790 | www.ddmblansko.cz 

zveme Vás na

přijďte s dětmi vyzkoušet naše

připravili jsme pro děti malé i velké

pohybové, výtvarné, na zamyšlení

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z KROUŽKŮ
čeká vás možná pár

OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
a samozřejmě nebude chybět oheň a

těšíme se na Vaši návštěvu
a oslavíme společně všechna dobrá vysvědčení 

VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ
drobné občerstvení

zajištěno
doporučujeme vlastní

prohazovadla, šeptanda, hmatový chdník,  tabule na kreslení

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

• tisk letáků již od 0,26 Kč

• grafický návrh ZDARMA

• kvalitní a rychlý roznos po Blansku 
a okolí za bezkonkurenční ceny

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334

Příští číslo 
MONITORU

vychází
26.6.2020


