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Boskovice

Prodej prostorného RD s možností dvougeneračního bydlení. Možnost komerč. využití (restaurace, hospoda),
dále pak prodejna o výměře 50 m2 + bydlení. Pozemek 1745m2 s přístupem na břeh vodní nádrže Křetínky.
cena: 2 990 000,- Kč

mob.: 777 857 739

Blansko

Hledáme!

Prodej RD 2+1 v klidné lokalitě.
Pozemek 348m2. Všechny IS.

Velice pěkný byt 3+kk se dvěmi
lodžiemi, 5.NP s výtahem.

cena: 1 400 000,- Kč k jedn. mob.: 734 386 371

cena: 2 250 000,- Kč

mob.: 734 386 371

Pro konkrétního zájemce
hledám ke koupi byt 2+1,
3+kk nebo 3+1. Podmínka
- výborný stav, nejlépe po
rekonstrukci, platba hotově.
Za nabídky předem děkuji.
mob.: 605 785 653

www.realitymacocha.cz

Chelčického 56 Blansko 678 01
tel./fax: 516410914
mobil 602531832

Firma hledá STAVEBNÍ POZEMEK
cca 4000 m2 pro sídlo ﬁrmy a skladu,
nebo SKLAD NA PRODEJ
cca 2000 m2 Blansko a okolí.

O hudebním (ne)vkusu
Často si vzpomenu na svého učitele hudby ze základní školy. Učil nás o dělení hudby
a na závěr výkladu nám vysvětlil, že hudba se ve své vlastní podstatě dělí pouze na
dvě kategorie: dobrá a špatná. Něco na tom bude, viďte? Někdo má rád dechovku,
jiný bigbít, další zase vážnou hudbu. Je spravedlivé, že máme možnost výběru. Jenže
míra vkusu našeho národa se odráží v masově poslouchaných hitech – a pokud by se
měl hudební vkus soudit podle toho, co má ráda většina lidí v Česku, pak si troufám
tvrdit, že dobrý není.

Pocházím z hudební rodiny a muziku dělám v podstatě celý život. Poslechnu si prakticky cokoli, co se
mi líbí – od vážné hudby až po opravdu velký rockový
nářez. Hned na začátku musím říct, že nemám vůbec
nic proti dechovce. Naopak! Považuji ji za kus poctivé
práce. Na dechové nástroje není jednoduché zahrát a
jen tak se to nenaučíte, a poskládat hudbu pro dvacet
nástrojů tak, aby zněla, to je kumšt! Navíc jde přece
o náš folklór – o tradici české hudby, o něco, čeho
bychom si vážit měli. Když jsme začali hrát s kapelou
před patnácti lety po svatbách a různých oslavách,
hrávala se dechovka úplně všude a obecenstvo ji
vyžadovalo v poměrně velké míře. A dnes? Zahrajeme
ji párkrát za rok. Nastupuje generace seniorů, kteří
nevyrostli na lidovce, nýbrž na skupinách Beatles,
Olympic, Katapult… Je to špatně? Myslím si, že
ne – je to otázka hudebního vývoje. John Lennon a
konec konců i Petr Janda jsou legendami, tak proč
je nepostavit vedle Jaromíra Vejvody. Jen se hrozím
toho, že bude daleko hůř…
Znáte TV Šlágr? Zatímco jedni ji nenávidí, druzí
na ni nedají dopustit. Ne že bych měl tuto stanici
zapnutou od rána do večera, ale znáte to – přepínáte
programy a najednou lup! Kouká na vás pan Peterka
nasvícený rudým světlem, takže vypadá jako peklo,
nožku přes nožku, sepnuté ruce a zajíkavě vypráví o
tom, jak je na tom televize špatně, a že byste ji měli
podpořit zakoupením nějakého toho hudebního CD
či DVD. Do toho pustí několik klipů. Klip ve Šlágru
bývá většinou nahrávaný ve studiu dvěma kamerami,
z níž jedna je statická a zabírá celou kapelu, druhá
dělá detaily a vy tak můžete vidět prsty „hudebníka“,
který hraje většinou něco zcela jiného, než hraje v
playbacku. Stálé a prověřené kapely točí klipy i v exteriérech – například na zelené louce, u chaty, u rybníka.
Ty nejlepší seskupení dokonce v Chorvatsku – přímo
v moři - i s klávesami či bubnem na krku! Na tomto
hudebním televizním kanálu se bezesporu najdou
(asi dvě) seskupení, která umí zahrát, ale většinou je
to naopak. Jeden příklad za všechny: Duo Jamaha
neumí zpívat ani hrát. To je prostý fakt. O charakteru
a duchaplnosti jejich písní se nebudu zmiňovat už
vůbec. Přesto tato dvojice stojící (pardon, tančící!) u
kláves dokáže vyprodat sál pro 700 lidí v centru Zlína
nebo velké amﬁteátry pro tisíce lidí! Nevkusné…
Karla Gotta miluje celý národ, a přesto se našel
chlapík, jenž dokázal mistra sesadit z královského
slavičího trůnu. Na to, abyste poznali, že Tomáš Klus
má pěvecky do Karla Gotta asi tak daleko jako lední

medvěd na Saharu, ani nepotřebujete mít žádnou
hudební školu. Stačí velmi málo – jen brnknout na tu
správnou strunu a máte oblíbenost národa v kapse.
Teď mám na mysli hit, ve kterém Tomáš zpívá něco
jako „Čtyři roky v pr…“ Skladbu, jež pobláznila celou
naši zemi a mnoho týdnů atakovala přední příčky
hitparád. Nevkusné…
Většina hudebníků, kteří podobně jako já aktivně
hrávají druhým pro zábavu, mi jistě dají za pravdu,
když řeknu, že ze skupiny Kabát už mám kopřivku.
Jako by neexistovala jiná kapela u nás, než je Kabát!
Od malých prcků až po skoroseniory chodí na každé
akci, pořád dokola se stejným dotazem: „Zahraješ Kabáty?“ Samozřejmě, že je zahrajete – nic jiného vám
nezbude. Ovšem běda, když od vlasatých miláčků
všech Čechů zazní něco jiného, než Pohoda, Žízeň
nebo V pekle sudy válej! To už lidé neznají a spokojeni nebudou. Podobné je to například se skladbami
Svařák nebo třeba Šenkýřka, které od Kabátu sice
nejsou, ale hudebníci z nich lezou po zdi a publikum
je nadšené. Jakmile v textech zazní nějaký dvojsmysl,
sprosté slovo, zmínka o chlastu nebo o sexu, pak máte
vyhráno – lid je váš. Nevkusné…
Poslední vystoupení ČR v mezinárodní soutěži
Eurovision mne také nepřesvědčilo o kvalitě populární
hudby u nás. Nic proti Martě Jandové, ale proč Václav
Noid Bárta? Vašek není žádný zpěvák ani herec a jeho
popularita tkví zejména v nepovedeném manželství
s naší přední zpěvačkou Lucií Bílou. Na skladbě tak
mimo umělých rádoby emocí nebylo nic, co by z vás
během pár minut nevyprchalo jako pára nad hrncem.
Je to škoda. Ale na druhou stranu – v soutěži loni
vyhrála vousatá zpěvačka, což mimo jiné svědčí o
klesající úrovni této soutěže. Možná bychom příští
rok mohli poslat třeba Boba s Bobkem…
Naštěstí je díky internetu, mnoha rádiovým stanicím
a dalším možnostem prakticky neomezený výběr
hudby, kterou si můžeme pustit. Velice mne mrzí, že
je tak málo kvalitní současné české muziky. Občas
se i stydím za to, co všechno dokáže projít našimi
rádii a televizí, a strhnout na sebe pozornost tolika
posluchačů. Hudební vkus našeho národa není dobrý.
Dávám to za vinu jak posluchačům samotným, tak i
skladatelům a producentům, kteří nás za posledních
deset let nedokázali ničím ohromit. Možná nepochopili, že naše uši zvládnou víc, než jen přisprostlé
čtyřakordové odrhovačky o chlastu či rádoby lidové
skladby z úst napomádovaných klávesistů.
-mumma-

HLEDÁME PRO NAŠE KLIENTY S HOTOVOSTÍ
BYTY A DOMY K PRODEJI – MÁME ODMĚNU PRODÁVAJÍCÍM
- Nové byty 1-2+kk Ráječko - 26–58 m2, výtah, záloha jen 10%...NC – od 871.500 Kč
- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, st.povolení, inž. sítě...NC – 1.425 Kč/ m2
- Prodej RD 4+2 Němčice - poz. 403 m2, pro bydlení i rekreaci...NC – 1 149.000 Kč
- Prodej RD 5+2 Valchov - poz. 618 m2, na bydlení i rekreaci...NC – 1 199.000 Kč
- Prodej pozemku na RD Doubravice - cca 8.000 m2, u řeky...NC – cca 3 999.000 Kč
- Nájem 2 kanceláří Blansko - centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 4.000 Kč vč. ink.
- Nájem bytu 3+1v RD Obůrka - 103 m2, 1.p., bez zvířátek...NC – 6.000 Kč/měs.+ink.
PRÁVNÍ SERVIS, OCENĚNÍ STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY
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Dukelský parčík
a malá anketa
Dukla je vděčné téma už hezkou řádku let a vypadá to, že se své role (navzdory silné konkurenci v podobě výškáče či opravy blanenských silnic, ať už v Lažánkách nebo na Poříčí) hned tak nevzdá. Naposledy
dokázala Dukla naplnit redakční poštu Monitoru předminulý měsíc, když na stránkách města probíhala
anketa ohledně parku, který by měl na místě odstraněné budovy vzniknout. Přestože jde o pouhý návrh,
jehož realizaci musí teprve posvětit zastupitelé při schvalování rozpočtu na rok 2016, veřejnost jej vnímá
spíše jako hotovou věc, než jako příležitost k jednání. Rozhodli jsme se proto uspořádat vlastní anketu
a dát příležitost k vyjádření všem – nejen těm, kteří řešení předložené radnicí respektují, nejen těm, kteří
s ním nesouhlasí, ale i těm, kteří zásadně nesouhlasí se vším, co udělá Monitor. Fakt, že se naší ankety
zúčastnili i tito lidé, považujeme za skutečnou poklonu naší práci a poslání Monitoru, totiž být svobodnou
platformou pro vyjádření všech.

A jak tedy anketa
probíhala?

děkujeme všem za účast. Zároveň bychom Vás rádi
pozvali 30. 6. na 16.30 do blanenského kina, kde se
koná schůzka představitelů města s občany právě
na téma demolice Dukly a dalšího využití vzniklého
prostoru.

Nejprve jsme se respondentů ptali, zda návrhy znají
a zda se účastnili hlasování ohledně jednotlivých variant
architekta Habiny na stránkách města. Je zřejmé, že
Dukelský parčík veřejnost opravdu zajímá, neboť 92
% procent hlasujících s jistotou prohlásilo, že návrhy
architekta Habiny znají. Kladná odpověď byla podmínkou pro další účast v anketě – nechtěli jsme totiž, aby
se k návrhu vyjadřovali ti, kteří je neznají.
Z těch, kteří se s návrhem architekta Habiny seznámili, se hlasování na stránkách města zúčastnila necelá
polovina (46 %).

* Obě varianty byly prakticky totožné. Nemožnost vybírat i z návrhů jiných architektů. Jen okrajově: Např. parcour hřiště mi přijde v centru města naprostý nesmysl,
ač bylo v obou zadáních - nabízí se tedy i otázka, zda
se nejedná spíše o osobní než veřejný zájem apod.
* Kvůli zbourání bylo referendum, to se radní báli rozhodnout sami. Najednou si troufnou a ze dvou téměř
stejných variant vyberou v pochybném hlasování jednu,
rovnou za 9 mega. Pro zanedbané špinavé Blansko je
to něco jako pěst na oko. Pár metrů uprostřed města
bude huj, všechno kolem fuj. To má Město Blansko
tolik peněz? Chtělo by to víc rozmyslet, jestli zrovna
toto řešení je potřeba a za tolik peněz. Co je to platné,
když se něco opraví, ale pak neudržuje, lavičky se
polámou nebo si tato pěkná místa oblíbí bezdomovci a
nikdo s nimi nehne, jako park u zastávky, cyklostezku,
Rožmitálku a další.
* Navrhovaná úprava se mi nelíbí a myslím, že pro střed
města je naprosto nevhodná. Jak jsem mohla hlasovat,
když oba návrhy byly skoro stejné a oba otřesné. Kdo
vybral arch. Habinu a proč? Hlasovat o variantách
návrhů by šlo v případě, že by se "soutěže" zúčastnilo
více architektů s rozmanitými nápady.
* Osobně považuji v celé záležitosti "Dukla" velmi
zavádějící a manipulativní už samo prezentování
referenda. Kdy prakticky lze bez okolků konstatovat,
že aktuální výsledek byl místním vyloženě vnucen.
Strašně se divím, že se nad tím nikdo nepozastavil,
ale město v zadání prostě prezentovalo variantu ANO,
jako jedinou správnou.
* Bezbariérový přístup pouze z jedné strany. Aktivní
zona mě připadá jako pěst na oko a do centra města
se mě opravdu nehodí.
* Daný prostor je velmi osluněné místo, v parných
dnech, kdy budou vyhřátá okolní parkoviště, bude hlavně pro starší občany pobyt nepříjemný. Nehledě na to,
že jsou to tři rádoby parky vedle sebe. V obou návrzích
je málo stromů a laviček, v parném létě žádný stín...

Dále jsme zkoumali, nakolik naléhavě občané vnímají
nutnost vyřešit daný prostor a jak dlouho by byli případně ochotni ﬁnální řešení odkládat. 55 % respondentů
se domnívá, že o deﬁnitivním řešení prostoru vzniklého
odstraněním Dukly je nutné rozhodnout ještě letos. 24
% je toho názoru, že realizace je možná kdykoliv později, neboť nejde o prioritu města. 18 % by dalo radním
termín do konce volebního období a 3 % nemá na tuto
problematiku názor.
Poslední – dobrovolnou – otázkou ankety byla
možnost vyjádření vlastního názoru ať už na návrh
samotný, postup města, nebo na naši anketu jako
takovou. Přehled vybraných příspěvků uvádíme níže a
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po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Od slunce až po déšť
Kompletní vybavení na dovolenou
i na dětské tábory.
t

Sandály Keen, žabky, plážová obuv Crocs,
sportovní obuv, módní letní obuv,
turistická obuv, gumáky, deštníky, pláštěnky.
OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

Dva světoznámé hudební skladatele, Bedřicha Smetanu a Ludwiga van Beethovena,
představí hudební komedie pro celou rodinu.
Ta se odehraje v kulturním domě ve Sloupě
v sobotu 27. června v 18 hodin v rámci cyklu
Sloupy kultury.
Rozprávění dvou kolegů o dvou velikánech
klasické hudby, kteří byli schopni skládat i bez
sluchu, představí absolventi brněnské konzervatoře Jitka a Ondřej Koláční, David Kříž a Iva
Hrbáčková. Hudebně-komediální pořad s lehkým vzdělávacím nádechem, avšak podaným
přijatelnou formou, si klade za cíl „poučit, a
přitom nenudit“. Diváci se pobaví, poslechnou
si krásné a známé melodie a dozví se, co ještě
o hudebním světě nevěděli.
Po představení jsou všichni návštěvníci
zváni na sklenku vína zdarma. Tím se cyklus
Sloupy kultury liší od ostatních koncertů –
kromě poslechu dobré hudby jde také o to,
ještě chvíli setrvat, popovídat si s ostatními a
nechat v sobě příjemně doznít tóny kulturního
zážitku.
-mha-

Již tradiční blanenskou akcí je Půlmaraton Moravským krasem, který se koná zpravidla na konci
srpna. Letos se však kvůli rekonstrukci hlavního průtahu a místním dopravním omezením termín
posunul na sobotu 24. října.

* Pokud by to mělo stát 9 milionů, tak by se nemělo
jednat o dočasné řešení.

Poslední výrok zněl „Město o svém záměru komunikovalo s občany dostatečně.“ S tímto výrokem
souhlasilo 24 % respondentů, 56 % bylo proti a 20 %
na tuto věc nemělo vyhraněný názor.

Dvorská 32
Blansko

A co vy,
pane kolego!?

Půlmaraton Moravským
krasem se poběží v říjnu
Názory dotázaných

Dále jsme respondentům předložili tři pozitivně
formulované výroky, se kterým se měli respondenti
ztotožnit, nebo je odmítnout.
S výrokem „Prezentované návrhy byly dostatečně
rozmanité“ souhlasilo 19 % respondentů, nesouhlasilo
72 % respondentů, 9 % se nedokázalo rozhodnout.
Výrok „9 milionů je přijatelná cena“ přijalo kladně 22%
respondentů, 45 % bylo proti a 33 % se nedokázalo
vyjádřit. Tento výsledek nás obzvlášť potěšil, neboť pro
nás byl důkazem toho, že lidé o problému přemýšlejí a
tam, kde si nejsou jisti a neznají běžné cenové relace
podobných zakázek, tuto skutečnost jednoduše přiznají.

PRODEJNA A 
OPRAVNA OBUVI

* Město si velmi zjednodušilo práci a názor občanů není
pro ně důležitý v tomto případě. Je dostatek času na to
, aby se návrh na úpravu pojal v širším měřítku a občané se mohli vyjádřit k více než dvěma téměř stejným
návrhům. Studenti architektury z Brna by jistě velmi rádi
přijali možnost podat své návrhy v rámci svého studia
a tím se i zviditelnit od budoucna.
Rozhodně je zapotřebí dát možnost vyjádřit se více
architektům a nabídnout občanům možnost výběru z
více variant!!!!!!
* Na nové podobě centra města Blanska by se mělo
podílet více architektů a ne jeden. Je třeba vyzvat i
studenty stavební fakulty a architektury. U pana arch.
Habiny není z čeho vybrat.
-r-

spánku zastavilo srdce. Nyní už
mu zůstal jen jeden sen, který si
bude moci splnit v říjnu letošního
roku. Jednatřicetiletý Michal Krška z Blanska půlmaraton poběží,
ale policistou se zřejmě nestane.
Po vysoké škole pracoval ve
fabrice, což ho příliš nebavilo, proto
začal snít o práci policisty. Nastoupil
na policejní akademii. „Po tři čtvrtě
roce na policejní škole jsem ale
ve spánku dostal srdeční zástavu.
Přítelkyně si toho naštěstí všimla,
zavolala záchranku a sama mi
dvanáct minut masírovala srdce,“
popisuje Krška. Dvanáct minut je
Foto Lidka Polišenská
přitom hraniční čas, po kterém to ne
každý přežije, navíc bez následků.
„Nahodili mě pak zdravotníci deﬁbrilátorem. Chtěl bych tedy poděkovat přítelkyni i
Během celodenního programu si na své přijdou
blanenským záchranářům,“ dodává.
všichni – soutěžící i diváci. Bude zajištěno občerstveNejdřív si trochu vyčítal, že si zástavu přivodil
ní i zábava pro děti a několik hudebních a tanečních
sám přemírou sportu, protože trénoval na Blanenský
vystoupení na pódiu. „V prosinci a v lednu jsme ještě
půlmaraton, který měl být za pár dní. Ale lékaři navážně uvažovali o tom, zda vůbec půlmaraton udělat
znali, že kdyby to bylo způsobeno sportem, stalo by
nebo neudělat. Byl problém najít náhradní termín,
se to při něm, a ne ve spánku. Sport tedy Michalovi
nakonec jsme jej však přece jen našli,“ řekl jeden z
spíše život zachránil, jelikož ne každému by srdce
pořadatelů a předseda občanského sdružení Sportuj
po dvanácti minutách naskočilo. Díky sportu je měl
s námi Petr Bartošek s tím, že i když může být již
silnější.
špatné počasí, doufá ve zdárný průběh akce.
Když se probudil z umělého spánku, zajímaly ho
„Jsme velice rádi, že pořadatelé našli náhradní
jedině dvě věci: Zda může být policistou a zda může
termín a že půlmaraton nebude mít roční přestávku,“
běžet půlmaraton. Půlmaraton poběží, a to dokonce
okomentoval to s povděkem také blanenský starosta
hned ten další. „Přitom když jsem si šel zaběhat
Ivo Polák.
po třech měsících po zástavě, nebyl jsem schopný
„Stále chceme sport přiblížit veřejnosti a dát šanci
uběhnout ani pět kilometrů, aniž bych se zadýchal.
všem, zavedli jsme proto novinku – lidový běh na 800
Postupně jsem se z toho dostával a dnes už zase
metrů,“ přiblížil program Bartošek. Na tento závod
běhám svých dvacet kilometrů. Sáhla na mě smrt,
není nutné se registrovat, kdo přijde v ten den na
ale teď dál sním svůj sen nejen o půlmaratonu, ale
náměstí a bude si chtít zaběhnout 800 metrů, bude
časem i o maratonu,“ věří Michal, který trénuje obmít příležitost. Tento běh odstartuje v 12.25 hodin a
vykle třikrát týdně. Vždy zaběhne patnáct až dvacet
nemá žádné věkové omezení. Během dopoledne
kilometrů.
také odstartují dětské běhy, a to děti do pěti let s
Už si zaběhl Boskovické běhy, kde se umístil v
rodiči, děti do pěti let bez rodičů a děti šest až sedm
první dvoustovce ze zhruba dvanácti set závodníků.
roků.
S kariérou policisty se však bude muset zřejmě rozTrasa půlmaratonu začíná na náměstí Republiky
loučit. „Bohužel mají přísná kritéria na zdraví. Dokud
a vede podél řeky Punkvy až k Punkevním jeskyním
budu mít deﬁbrilátor, tak nemám šanci. Mají na to
a odtud zase zpět na náměstí. Oproti dřívějším
tabulky,“ vysvětluje Michal Krška. Sice by většinu
ročníkům je trochu předsazený start, aby závodníci
studentů i policistů překonal, co se týče fyzičky, ale
doběhli ještě za světla. Startuje se tedy v 13.50 hodin,
předpisy jsou neúpřičemž limitem pro doběhnutí jsou tři hodiny.
prosné.
Kdo si netroufá na půlmaratonovou trať dlouhou
Voperovaný de21,1 km, má také možnost zazávodit si na trase tzv.
ﬁbrilátor, který by v
městského běhu, který má 2,4 km a jeho limit je stapřípadě další zástavy
noven velmi mírně na jednu hodinu, takže jej zvládne
okamžitě dal výboj,
dokončit i chodec. Nejde o rekordy a umístění, jde
bude mít minimálpředevším o radost z pohybu a zábavu sdílenou s
ně deset let, možná
rodinou a přáteli na trati.
však napořád. Svým
„K dnešnímu dni je registrováno přes tři sta běžců
běháním tak chce
na hlavní běh. Ale předpokládáme, že loňského počtu
povzbudit všechny,
1600 startujících dosáhneme i letos,“ sdělil ředitel
kdo musejí zdolávat
Půlmaratonu Moravským krasem Erik Řezník.
nějaké životní překážky. Něco se třeba
v životě nepodaří, ale
mnoho věcí dokázat
můžeme. Chce to jen
silnou vůli.
Měl dva sny. Zaběhnout si blanenský půlmaPřipravila
raton a stát se policistou. Během pár vteřin však
Marie Hasoňová
bylo vše jinak – v jeho třiceti letech se mu ve

Michal si v říjnu splní
sen. Poběží půlmaraton
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Na kávě s Drahoslavem Gricem
v té době jsem
doma cvičil jen
na pěti-oktávové klávesy. Po
dvou letech rodiče koupili klavír
a já přestoupil
do ZUŠ v Blansku do třídy učitelky Vladislavy
Coklanové. Ta
mě tři roky učila a dovedla k
úspěšným přijímacím zkouškám na konzervatoř. Chtěl
jsem na varhanní obor, na který
se konají přijímačky z klavíru
a nepředpokládá se znalost
varhan a varhanní hry.

Foto: archiv Drahoslava Grice

Drahoslav Gric – třicetiletý varhaník pocházející ze Šošůvky. Prošel blanenskou ZUŠ, vystudoval pražskou AMU. Nyní žije v Praze, ale občas
se vrací na místo činu, aby pohladil po duši ty,
kdo lační po jedinečném zážitku při koncertě
vážné hudby. Nyní především s cyklem Sloupy
kultury, což je série koncertů a divadelních
představení, na nichž vystupují mladí umělci i
renomované osobnosti české klasické hudby.
Kdy jsi začal hrát na klavír?
Na klavír, lépe řečeno na klávesy jsem začal hrát,
když rodiče koupili dětské elektronické klávesy. Už
si nevzpomínám, kolik let mi tehdy bylo, ale předcházela tomu foukací harmonika s kláveskami jako
na klavíru, a to bylo ve čtyřech letech. Dokázal jsem
zahrát koledu „Jak jsi krásné, neviňátko“. Pokud se
jedná o klavír, tak s tím jsem se začal pravidelně
setkávat až v deseti letech u pana učitele Michala
Machače ve Vysočanech. Trvalo to dva roky a

Ale ty už jsi hrál v kostele na varhany…
Ano, s tím jsem začal v jedenácti letech. Hrál jsem
při mších na varhany ve Sloupě, kde mě zaučoval
do liturgie a základní varhanní hry Martin Luska,
místní varhaník.
Kdy uzrála myšlenka věnovat se hudbě profesionálně?
Hudba mě bavila velmi. V patnácti letech člověk
snad ani nedomýšlí, čím se bude v budoucnu živit,
co bude jeho zaměstnání. Když jsem se dozvěděl o
možnosti konzervatoře, nějak jsem s tím automaticky počítal, protože mě hra na klavír a varhany bavila
víc než vše ostatní, víc než veškeré předměty na
základní škole. Nakonec to rozhodnutí je ve vysoké
míře na rodičích, kterou cestou své dítě pošlou. To
si zpětně uvědomuji a za tuto cestu jim děkuji. Takže
vlastně až na konzervatoři jsem začal chápat, že
hudba bude moje profese.

Chvilka s Majkem
Výškáč nebo
maxi billboard - II.
Když v roce 2007 vypsalo město výběrové řízení na odprodej a rekonstrukci výškové budovy,
přihlásili se svými návrhy tři zájemci. Jeden záměr
byl kvůli ceně a podmínkám ihned odsouzen k
neúspěchu. O prvenství tedy soutěžili se stejnou
nabídkovou cenou ﬁrmy VRBA a LIŠKA GROUP.
Firma VRBA převzala a upravila projekt architekta Fránka, zajistila francouzský kapitál, měla za
sebou již několikaletou zkušenost se stavbami podobného typu a byla proto také logicky doporučena
odbornou komisí rady města. LIŠKA GROUP však
nabídla výstavbu ABCentra, jež mělo navazovat
na budovu spořitelny, kterou již předtím koupili
a slíbili i výstavbu parkovacího domu. Nabídli
tím proinvestovat ve městě více než 200 milionů
korun.
Šikovné lobování některých dřívějších i budoucích poslanců, vynikající propagace ﬁrmy, slib
pomoci u krajských voleb 2008 a hlavně neinformovanost zastupitelů, umožnila stav věcí, jak jej dnes
vidíme. Přesto, že všem mohlo být jasné, že ﬁrma
LIŠKA GROUP nic
budovat nechce a na
budově v ceně desítek
milionů nadělá výhodný investiční kapitál,
hlasování v zastupitelstvu města tato ﬁrma
vyhrála. Kdo za dnešní
stav věcí může? Možná by bylo zajímavé
kouknout na video ze
zastupitelstva Franty Zouhara, záznam
televize Brno (kterou
tam kupodivu někdo
náhodou pozval), nebo
fotky Jirky Šrámka. Já
jsem pro tuto nabídku
nehlasoval, ale na nikoho žalovat nebudu.
Společnost LIŠKA
GROUP tedy na konci

roku 2007 výškáč koupila
a v kupní smlouvě měly
být mimo jiné i tyto podmínky: pokud záměr nebude
zrealizován do konce roku
2010, zaplatí kupující městu smluvní pokutu 3 miliony korun a dále mělo mít
město předkupní právo pro případ, že ﬁrma projekt
nezrealizuje. Tato podmínka se kupodivu nějak ze
smlouvy vytratila a pokuta se odložila. Nicméně již
v roce 2008 se majitelem výškové budovy stala
ﬁrma LBL TRADE a na listu vlastnictví se objevilo smluvní zástavní právo ve výši 197 milionů
korun. Dnes vlastní budovu LL HOLDING a na
svých stránkách nám stále hlásá „Stavíme pro vás
budoucnost“ i s informací, že stavba ABCentra v
Blansku bude zahájena v roce 2008!
Dalo by se psát o vývoji, jak ze zkolaudované
kavárny v přízemí vznikala herna, jak to bylo s
převodem parkoviště před výškáčem, hlukové
studii apod. Myslím, že podle posledních vyjádření
vlastníka je opět patrné, že je snaha hodit odpovědnost za blanenský maxi billboard na někoho
jiného. Pochopil jsem dobře, že nejlépe na město?
Opravdu, rád bych se mýlil.
Miloš Polák

Neměli ostatní, co začínají hrát v pěti šesti
letech, před tebou trochu náskok?
Cvičit jsem musel více než jiní. Rok před přijímačkami jsem chodil v ZUŠ do klavíru dvě a půl hodiny
týdně, ale můj zájem to nijak nesrazilo. Protože mě
to bavilo, neměl jsem pocit tvrdé dřiny.
Jiné představy o zaměstnání jsi neměl?
Když se odevzdávaly na ZŠ návrhy na střední
školy, které bychom rádi vystudovali, odevzdal jsem
„Konzervatoř Brno“ a „Konzervatoř Kroměříž“. Ještě
jsme s rodiči spekulovali, kdyby to nevyšlo, o varhanářské škole v Krnově a o průmyslové škole, podle
zaměření mého táty – elektrikáře. Ale de facto jsme
doufali, že nebudeme muset řešit jiné alternativy než
konzervatoř. Ani jsem si nedokázal moc představit,
že bych se věnoval něčemu jinému, než hudbě. Už
tehdy hudba byla součástí mého života.
Co ti přineslo studium v Brně na konzervatoři?
Konzervatoř sama o sobě mi dala uspokojení.
Dělal jsem to, co mě nejvíc bavilo. Žádný zeměpis,
matematika, chemie, jen samé předměty týkající se
hudby (kromě literatury, cizího jazyka a tělocviku).
Byl jsem až překvapen, co vše mě čeká, ale přesto
nadšen. Hodně jsem doprovázel na klavír studenty
jiných nástrojů, což mi dalo mnoho zkušeností a
smysl pro souhru.
Jednou jsem se dokonce vsadil se spolužákem
Janem Žemlou, což je nynější ředitel ostravské
ﬁlharmonie, jestli se přes prázdniny naučím Čajkovského klavírní koncert b-moll. To byla pro mne
výzva. A já se to naučil. Honza studoval klavír, a
tak byl na mne lehce naštvaný, že jsem to zvládl
(smích).
Pochopitelně jsem vzhlížel s obdivem ke studentům vyšších ročníků, co dokáží zahrát, čímž jsem
získával inspiraci, píli a to mě naučilo jít pevně za
svým cílem. Takže ke konci studia konzervatoře
nebylo třeba se dlouho rozhodovat – volba vysoké
školy hudebně zaměřené byla nasnadě.
Co tě vedlo k rozhodnutí zkusit štěstí v Praze?
Praha pro mne znamenala svět. Chtěl jsem to
zkusit a ono se to povedlo. Při studiích na pražské
AMU jsem pochopil, že Praha je bránou do světa.
Nechci tvrdit, že brněnská JAMU je horší, ale co vím
od kolegů a co sám zažívám, v Praze je příležitostí
k uplatnění neměřitelně víc než v Brně. Je to do
jisté míry dáno turismem. Tohle všechno jsem ale
před nástupem na AMU netušil, takže mi v momentě
přijímaček na jednu ze dvou akademií bylo vlastně
jedno, na kterou se dostanu. Po úspěšných přijímačkách do Prahy jsem však měl jasno a jsem za
své rozhodnutí velmi rád.
Vyhrál jsi i mezinárodní soutěž…
To bylo v květnu 2008 v německém Magdeburgu.
Měl jsem za sebou už nějaké tuzemské soutěže,
takže krok do neznáma to tak úplně nebyl. Akorát
to bylo prvně v cizině. Můj profesor Jaroslav Tůma
tomu byl samozřejmě nakloněn a připravil mě tak
perfektně, že se to podařilo zužitkovat v nejvyšší
možné míře. Přihlásilo se kolem šedesát uchazečů,
z nichž třicet prošlo výběrovým řízením přes vlastní
nahrávku. Samotná soutěž byla tříkolová, takže
se každý musel usilovně snažit podat ten nejlepší
výkon v každém kole. A právě moje výkony porota
ohodnotila v můj prospěch. Ale to ani není to hlavní. Význam soutěže není říct – podívejte, jak jsem
dobrej – ale varhaník je při ní nucen nacvičit a velmi
rozšířit svůj repertoár, což je velmi dobrý začátek do
života. Dále na samotné soutěži má možnost zahrát
si na fantastické nástroje, navázat světové známosti
a kontakty a také poznat blíže porotce – významné

Sponzor rubriky:

světové varhaníky, vyslechnout si jejich názory atd.
Takže jsem pochopil, že u jiné poroty bych se svými
výkony nemusel uspět (což se mimochodem několikrát potom stalo), protože hudbu nelze hodnotit
objektivně. Není to zkrátka fotbal, kde vyhrává to
mužstvo, které dá víc gólů. Hodnotící porota má
své představy o interpretaci a to vždy zkrátka nelze
vystihnout předem. V Magdeburgu to tedy vyšlo,
ale asi nejvíce na mě zapůsobila gratulace jednoho
z porotců – Ben van Oosten, uznávaný interpret
francouzských romantických skladeb, mi osobně
pochválil interpretaci Chorálu h-moll od Césara
Francka – francouzského romantického skladatele.
Co tvoje současná práce?
Hlavní zaměstnání je práce s dětmi. Vyučuji klavír
a varhany na ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích, také
zde hodně korepetuji (tj. klavírní doprovod k jiným
nástrojům nebo zpěvu). Práce-učení mě baví a je
dokonce – ač jsem si to nikdy nemyslel – přínosná
pro můj profesní interpretační vývoj, protože mne
nutí více o hudbě přemýšlet a na základě toho mohu
zase žákům poskytovat nové poznatky a fígly, jak
který problém vyřešit. Kromě pedagogické práce
hojně koncertuji především v Praze, ale i jinde
po republice i zahraničí (v srpnu pojedu hrát do
Polska), a protože nechci stále opakovat, co jsem
se už kdysi naučil, cvičím nové a nové skladby, mj.
i premiéry nových soudobých skladeb především
studentů skladatelů. Jen toho volného času na
cvičení nemám moc, zvláště když se chci věnovat i
své rodině – manželce a synu Vojtíkovi. V poslední
době se mi koncertů sešlo více, takže se stalo, že
jsem byl nucen asi tři týdny cvičit denně průměrně
od desíti do půl jedné v noci. Ale ani tento fakt mě
od hudby neodrazuje.
Už druhým rokem pořádáš ve Sloupě pravidelné koncerty klasické hudby. Jsi spokojený s
účastí diváků?
V kostele ve Sloupě již několik let probíhaly vánoční koncerty, na nichž jsem hrál já i další hosté.
Lidí chodilo čím dál víc, a tak nás s kamarádem
Karlem Chudým, který je dramaturgem cyklu
Sloupy kultury, napadlo uskutečnit více koncertů
během roku. Jsme rádi, že si lidé našli (a někteří
stále nacházejí) cestu ke kultuře v podobě klasické
hudby či divadla. Hlavní myšlenkou bylo přivést do
jednoho z hlavních center Moravského krasu – do
mého rodného kraje – kvalitní, a přesto pro místní
občany ﬁnančně únosnou kulturu, která v neposlední řadě má za úkol stmelovat společnost a morálně
pozdvihovat mysl posluchačů. Převážnou většinu
ﬁnančních výloh hradí městys Sloup, kterému děkujeme. Je to známkou zájmu o kvalitní kulturu, což
se všude jen tak nevidí. Část ﬁnancí získáváme od
různých hudebních nadací a objevují se i osobní
sponzoři.
Jinde v republice o podobném cyklu neuvažujete?
Vzhledem k naší časově vytížené situaci s Karlem
momentálně neusilujeme o podobný kulturní cyklus
jinde, nehledě na to, že to sami organizujeme bez
nároku na honorář. Spíše jsme využili mého rodného kraje, kde mě lidé znají a kde široko daleko
podobná kultura chybí.
Kdy bude nejbližší koncert?
Ten bude právě tuto sobotu, 27. června, takže
bych chtěl na něj všechny srdečně pozvat. Tentokrát
to bude navíc podáno velmi zábavnou formou, takže
se máte na co těšit.
-mha-
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Máme rádi pivo

„My máme rádi víííííno!“ ozývá se ze všech možných rádií vtíravý hit skupiny Chinaski, my však
víme svoje. Česko je sice zemička malá, ale několik světových prvenství by se našlo. Mezi ně patří
i množství každoročně vypitého piva. A jelikož pivo máme všichni rádi, tak o něm rádi mluvíme a
také si troufám tvrdit, že mu tak trošku rozumíme. Jak jinak si vysvětlit, že v Česku se vaří jedno z
nejlepších piv na světě? Pivo je zkrátka boží a zbystřit by měli všichni, kteří si jej umí užít plnými
doušky (doslova). Nedávno se totiž Blansko dočkalo otevření první specializované prodejny na pivo.
Jmenuje se Pivotéka U Kocoura.

www.qdex.cz

Bezdomovec a vousatá stopařka
Pořadatelé letošního srazu vozidel značky Škoda si na konto připsali jubilejní, desátou čárku.
Výročí je ta nejlepší chvíle k bilancování, vyzpovídali jsme proto ředitele Škoda srazu Moravský kras
Vladimíra Šmída. Odpověď na otázku, o co při srazu škodovkářů jde v první řadě, najdete snadno
mezi řádky.
Co vede vás, partu blanenčáků, že sraz organizujete - letos už podesáté?
Začali jsme prvním ročníkem v roce 2004 kvůli
tomu, že v okolí a vůbec na Moravě sraz tohoto
charakteru chyběl. Sraz kde by bylo možné setkat
se s lidmi se stejným koníčkem a také sraz nabitý
zábavným soutěžním programem. Už první ročník se
víceméně podařil a kromě organizátorů přijeli i nějací
účastníci (a bylo jich víc než organizátorů). To nás
povzbudilo do dalších let a se dvěma přestávkami
jej pak od roku 2009 pořádáme pravidelně zhruba ve
stejný termín.
Povzbuzením do dalších let nám jsou kladné ohlasy
účastníků a stále větší popularita srazu. A díky tomu,
že je v posledních letech náš pořadatelský tým dostatečně velký, si můžeme dovolit naplnit sraz spoustou
atraktivních disciplín.
Co je vlastně podstatou srazu – co mají majitelé
Škodovek společného a proč se vůbec schází?
Všeobecně se na sraz sjíždí vždy ti lidé, pro které jejich auto není jen spotřebním zbožím, ale i koníčkem.
Ten občas přeroste do takového stádia, že Škodovek
není nikdy dost a mnozí z účastníků vlastní více než
jednu Škodovku.
Svému koníčku, tedy Škodovce, pak věnují stále
více péče, ale zároveň musí řešit problémy se sháněním dílů, opravami, a ty se nejlépe řeší se zasvěcenými, tedy na srazu. Když pak mají svůj automobil
víceméně dle svých vlastních představ, chtějí se s
ním pochlubit ostatním, a tak opět jedou na sraz. Tam
obvykle zjistí, co ještě by se dalo s autem provést,
nastává tak nekonečný koloběh. :-)
Jak jste oslavili kulaté jubileum?
Snažili jsme se připravit sraz nepatrně jiný než byly
ty předchozí. Připravili jsme noční orientační soutěž
plnou překvapení, změnili jsme soutěže zručnosti na
Vyhlídce, vyhledali jsme novou cestu pro úsek sprintu,
která nám umožnila zavést trasu denní orientační
soutěže do nové lokality, a také mírně modiﬁkovali
jízdu zručnosti před hotelem Dukla v centru města
Blanska.

Kudy vedla trasa orientační soutěže a jaké úkoly
musely posádky plnit?
Pro noční orientační soutěž bylo připraveno více
různých tras, na určitých místech si účastníci házeli
kostkou a dle toho, zda jim padla sudá nebo lichá, jeli
jednu nebo druhou trasu. Těchto míst bylo celkem 9,
takže nikdo předem nevěděl, kolik najede kilometrů. Na
stanovištích museli plnit úkoly související s letošním tématem srazu, kterým byl autokemping: ústy nafukovat
matraci, zaparkovat potmě ve slunečních brýlích, nebo
najít překupníka s benzínem a odkoupit od něj benzín.
Denní orientační soutěž vedla z Vyhlídky přes
Veselici a Vavřinec do Sloupu, dále Vysočany kde se
jel sprint, Niva, Otínoves, Studnice, Kulířov, Lipovec,
Ostrov, Vilémovice, Lažánky, Blansko. Zde bohužel
nemohou být úkoly obsluhované, takže účastníci např.
počítali schody ke vchodu do jeskyně Balcarky nebo
zjišťovali kolik větrných elektráren cestou uvidí.
Odnášejí si letos účastníci nějaké humorné
zážitky – takové, co se tradují i po letech?
Noční orientační soutěž ten potenciál určitě měla, o
zážitky při ní nebyla nouze. Třeba na jednom ze stanovišť soutěžící navštívil bezdomovec, který tam tábořil
i s nákupním vozíkem plným harampádí a s ohněm v
plechovém sudu (nastrčený převlečený organizátor),
nebo na ně u cesty čekala stopařka s plnovousem,
která chtěla svést jen 100 m (opět převlečený jeden z
organizátorů). První etapa soutěže pak končila v lese,
kde účastníci museli najít pojízdný stánek s občerstvením. Teprve po zakoupení grilované klobásy obdrželi
pokračování itineráře.
Máte už nějaké plány a nápady pro příští ročník?
Máme už předběžně vymyšlené téma příštího ročníku, vzhledem ke stále narůstajícímu počtu účastníků
bude také nutné přepracovat časový harmonogram.
Chtěli bychom znovu využít trasu sprintu v obci Vysočany a hlavně přinést účastníkům opět nějaké nové
překvapení. Také se těšíme na novou kulisu autosalonu
pořádaného ve středu města, tentokrát už bez hotelu
Dukla.
-kkuc-

FOTOSERIÁL:
Ve znamení okřídleného šípu
„Raději s tím uhni, jeden nikdy neví,“ dobírá si řidič bílé stopětky posádku tmavě modré stovky, která
stojí v řadě za ním. V jízdě zručnosti jde o vteřiny a poškrábaný lak auta aspirujícího na označení
veterán by majitele jistě nepotěšil. Jak se však vzápětí ukázalo, bylo to skutečně jen přátelské dobírání. Řidič svou jízdu zručnosti na parkovišti před hotelem Dukla projel bravurně, s jediným malým
zaváháním, za což si od čekajících posádek vysloužil uznalý potlesk. Blanenského Škoda srazu se
v sobotu 20. 6. zúčastnilo 63 aut účastníků + cca 15 aut organizátorů, nejstarším vozem byla Škoda
633, r. v. 1932, nejnovějším Škoda Octavia III RS, r. v. 2015.

Prodejny specializující se především na pivo jsou
po celé republice a bylo jen otázkou času, kdy nějaký
podnikatel otevře něco podobného u nás. Dočkali
jsme se v průběhu dubna. Pivotéka U Kocoura se
nachází na náměstí Svobody 8b, ve druhém patře
bývalé Družby nad prodejnou masa Steinhauser,
takže zde můžete pohodlně zaparkovat a pokud jste
v centru, vlastně z něj nemusíte ani utíkat a pivotéku
máte hezky po ruce. Rozhodně se vyplatí vyjít těch
pár schodů a alespoň nahlédnout dovnitř.
Ve vitrínách jsou pečlivě naskládány pivečka –
pěkně jedno vedle druhého. Nepočítal jsem, ale určitě je tu více než 120 druhů piva. Sortiment zajímavě
doplňují laskominy, které se k pivu hodí – například
sušené maso, a to jak hovězí, tak i vepřové, jelení
nebo rybí, uzená treska, krevety, uzená sépie nebo
feferonky plněné zelím a sýrem, o kterých jejich
výrobce tvrdí, že jsou tak dobré, až jsou návykové.
Dají se tu vybrat nějaké omáčky a koření, hlavně
chilli – vše od českých výrobců za super cenu. Za
zmínku rozhodně stojí také široký výběr luxusních
destilátů – od tequily přes kubánské a jiné karibské
rumy až po zralý francouzský koňak nebo whisky a
v neposlední řadě kubánské doutníky a časopisy o
pivu.
Ale zpátky ke zlatavému moku. V nabídce najdete
pivní speciály z celého světa. Především se ale pivotéka specializuje na naše produkty. Jsem velice rád,
že už i u nás v Blansku se dají koupit
takové speciality, jako jsou Matuška,
Mazák, Kocour nebo Permon. Vždyť
třeba o Matuškovi se říká, že vaří
jedno z nejlepších českých piv, ale
velice těžko se shání - většina jeho
výroby totiž končí v zahraničí. V
Pivotéce U Kocoura jej seženete.
Kocour je pivo z Varnsdorfu a je
opravdu luxusní. Pokud toužíte po
skutečně vydařené party, dá se
toto pivo objednat i v sudu! Jen je
potřeba říct včas.
Zahlédl jsem tu pivo z Belgie,
USA, Anglie, Irska, Německa, ale
třeba také z Kuby (to bylo dokonce
s příchutí rumu!) a já nevím odkud

30,- DVA DRUHY

KAVY

CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFEE
(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

DETSKY KOUTEK

ještě. Zaujalo mne
svrchně kvašené
belgické pivo Chimai, vyráběné v
trapistických klášterech buď přímo
mnichy, nebo pod
jejich dohledem.
Aby mohlo být pivo
označováno jako
trapistické, musí
splňovat přísná
pravidla. Na světě
existuje v současné době pouze
deset pivovarů,
které tato pravidla
splňují a mohou
tak své pivo nazývat trapistické. Za zmínku stojí i americký Samuel
Adams, který si chuťově nezadá s naší Plzní a zajímavé je, že v jedné pivní soutěži v Amsterodamu
ji dokonce porazil! V kurzu jsou momentálně tzv.
„ALE“: jde o svrchně kvašená piva; použitím jiných
kvasinek pivo údajně získává naprosto jiný rozměr
– opravdu stojí za vyzkoušení. Všechny lahve se
mohou dárkově zabalit do speciálních nosičů – od
těch nejmenších na tři piva až po velký na metr piv.
V Pivotéce U Kocoura si můžete objednat i sudové
pivo a vypít jej s přáteli třeba při letním grilování. V
nabídce se najde jistě třicítka různých druhů – za
zmínku stojí anglické pivo Guiness, pšeničný Erdinger, Lucky Bastard, Postřižinské pivo, Kocour,
Mazák, ale i Svijany nebo Bernard. Zde platí, že
s objednávkou byste neměli otálet a objednat si
zavčas – některé malé pivovary potřebují na výrobu
více času, u těch větších nebývá problém dodat sud
do druhého dne.
Co koupit chlapovi k svátku, k narozeninám, k
Vánocům? Já mám jasno. Zajdu do Pivotéky U Kocoura a vyberu si ze široké nabídky piva – ať už v
lahvích, plastu, malých soudcích či sudech. Tady mají
vše, co si správný milovník zlatého moku může přát,
dokonce i něco navíc. Ať už chcete někoho překvapit
nebo pořádáte pivní party, běžte ke Kocourovi do
obchodního domu bývalé Družby a neuděláte chybu.
-r-

E A ZELENINOVE SALONEK
CN
O
V
O
E
H
S
E
FR
55,-

ROZV6O4Z19P5I5Z5 ZY12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY11,51

AZ PRO 40 OSOB
PRONAJEM
A ZDARMA
AJ

29,,OKURKOVA,
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BEZOVA,ZAZV

LIMONADA

Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod.

Foto: Klára Kučerová
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textil

Eva Kupková

Zmapuj to, aneb městská uklízečka
Představte si, že vám někdo nabídne uklízecí a údržbářské služby zdarma a slíbí, že veškerý nepořádek v domácnosti, ať už jde o prach na polici, přetékající odpadkový koš, špinavé prádlo, šmouhu
na zdi či polámané lamely žaluzií promptně uklidí a opraví, stačí závadu vyfotit a přes rezervační
systém poslat úklidové a údržbářské ﬁrmě. Ta přijede, vše vyřeší a vy se už nemusíte dál starat.

Vážení zákazníci,
zveme Vás do naší již léta zavedené prodejny
k nákupu kvalitního značkového módního
a stylového oblečení.

ne prostor za dveřmi, ke kterým vlastní klíč, nemělo
odradit. Ostatně čekat na autobus v louži jen proto,
že někdo rozbil stříšku nad zastávkou, zakopnout
po setmění o schodek na neosvětleném chodníku,
či procházet se parkem kolem hromady odpadků
nikomu na náladě nepřidá.
Systém je přitom extrémně jednoduchý: stačí
mít s sebou mobil nebo fotoaparát a nepořádek či
závadu vyfotit. Pak ji už jen pošlete prostřednictvím
jednoduchého systému na webových stránkách
www.zmapujto.cz (zdatnější si mohou stáhnout do
mobilu speciální aplikaci a fotku posílat přímo z něj).
Administrátor webu zmapujto.cz hlášení přijme a v
anonymní formě – váš e-mail ani jakýkoliv jiný údaj
už město nedostane – zašle pracovníkům údržby,
kteří závadu odstraní, popřípadě oznámí serveru
zmapujto.cz, co se s danou závadou bude dít, a ten
to obratem sdělí vám.
Ano, tak moc je snadné mít kolem sebe v Blansku
uklizeno a čisto.

Nabízíme Vám:
- zboží českých výrobců zn. Pleas, Jitex,
Dadka, Ruko, AMJ a dalších
- zboží zahraničních výrobců zn. LERROS,
Vamp, Hegler, O’STYLE a dalších
- široký sortiment pánských košil
- společenská, sportovní a volnočasová móda
pro ženy i muže
- bytový textil a doplňky
Blansko, Wanklovo nám. 4,
Tel: 516 416 449
Email : kupkova.textil@seznam.cz

Po – Pá
So

Provozní doba:
8.00 – 17.30
8.00 – 11.00

Pokud tedy cestou do práce nebo do školy míjíte
rozbitou lavičku, poškozené zařízení hřiště, rozsypaný odpadkový koš, pokud víte o nefunkčním sloupu
veřejného osvětlení, odstaveném autovraku, díře v
silnici, poškozené dopravní značce, polámané zastávce, nebezpečné stavbě či o jakékoliv jiné závadě
na veřejné zeleni nebo pořádku, zmapujte to.
Že je to služba snů? Blansko ji nabízí, přesto o ni
z nějakého důvodu není zájem a od března, kdy ji
město zavedlo, byla využita jen osmkrát.
Ano, je tady malý zádrhel – nejde o službu soukromou, ale veřejnou, a nejde při ní o úklid a údržbu
domu či bytu, ale veřejného prostranství. To by ovšem nikoho, kdo za svůj domov považuje Blansko, a

První pokus jsme udělali za vás: Monitor „zmapoval“ dětské hřiště na Písečné, kde stojí uschlý strom
a z dřevěného zábradlíčka trčí hřebíky, a rozježděný
trávník před ZŠ Nad Čertovkou. Máte ve svém okolí
něco podobného? Zmapujte to! A dejte nám vědět,
jak jste dopadli.
-kkuc-

Mistrovství ČR v Biketrialu 2015

S Vaškem Kolářem o tom, co přináší organizace biketrialového závodu na celostátní úrovni.

Prozraď, jak vlastně probíhá rozhodování o
tom, kde se závod pojede? Soupeří o to kluby?
Je to velká politika?
Vždy se musí v každém klubu domluvit členové,
zda závod chtějí a jsou schopni uspořádat. Potom
se zažádá na komisi biketrialu a české motocyklové
federace a čeká se na schválení. Nejtěžší je vybrat
vhodný termín, jelikož závodů a akcí okolo trialu je
spousta, včetně závodů ve světě.
Co příprava závodů obnáší? Je to náročné
ﬁnančně, časově a lidsky?
Vloni jsem si zkusil uspořádat takový menší závod, a tak jsem už věděl, kolik s tím je práce. Letos
jsme pořádali Mistrovství ČR pod novým vedení a s
novými členy, což mi umožnilo realizovat spoustu
nápadů. Chtěli jsme především udělat závod, který
bude bavit jak jezdce, tak diváky. S přípravami jsme
začali s několikaměsíčním předstihem, ale stejně
jsme si týden před samotný závodem museli dát
volno od tréninku, aby se vše stíhalo. Stavěli jsme
sekce, chystali všechno možné... Byla to spousta
práce a já bych chtěl moc poděkovat všem z klubu
Biketrial Blansko, kteří se na přípravách závodu
jakkoli podílel.
Kromě klasických sekcí byly k vidění i hodně
netradiční překážky - zdvižná plošina, auto...
Letošní závod byl dost netradiční celkově, chtěli
jsme ho udělat jinak než dřív. Udělali jsme dvě umělé
sekce pro starší, ve kterých bylo i auto a přívěs, a dvě
umělé okolo přehrady pro mladé závodníky, zbytek
pak byl v lese. Dali jsme si hodně záležet a dovoluji
si říct, že sekce byly z mého pohledu jezdce daleko
propracovanější než na mistrovství světa 2013. Tím
nechci ani náhodou říct, že MS 2013 v Blansku bylo
špatné. Jen se snažíme, aby úroveň závodů stále
stoupala.
Kam chodíte na nápady a kde berete inspiraci
na dotažení detailů?
Já sám objíždím spoustu závodů ve světě, tudíž
inspirace ze zahraničí mám spousty. Nechci ale,
aby to vyznělo, že za vše mohu já. Je to především
práce členů klubu. Dost nápadů je z mé hlavy, ale

bez pomoci ostatních bych je nedokázal dotáhnout
do konce.
Jaká byla účast? Odkud přijeli účastníci?
Závodníků přijelo okolo devadesáti - dost jezdců
bylo ze Slovenska, někteří z Polska. Maličká škoda
byla, že nám do druhého kola začalo pršet. Naštěstí
to byla jen dvouhodinová přeháňka, ale terén se
hodně ztížil.
Co závod znamenal pro tebe osobně a jak se
ti dařilo?
Kvůli přípravám jsem byl na kole trénovat jen jeden
den v týdnu v Brně, tak jsem čekal, že na tom budu
velice špatně. Byli jsme unavení ze stavění sekcí a
příprav. Nakonec mi ale závod vyšel líp, než jsem
čekal. V prvním kole, kdy sekce nebyly tolik mokré,
se mi podařilo jet bez jediného trestného bodu. V
druhém kole jsem čekal trestných bodů daleko víc,
jelikož kameny po dešti klouzaly jak led. Podařilo se
mi dokončit závod s pouhým jedním trestným bodem
a rozdílem od druhého Martina Kakáče o 38 tr. bodů.
Po závodě se jelo ještě krátké ﬁnále na rychlost,
které bylo spíše pro diváky. To se mi povedlo taky
vyhrát, takže za mě splněno :-) Ostatní z Blanska si
také vedli skvěle. Vypíchl bych třeba první místo v
nejmladší kategorii Hobby růžová šestiletého Jirky
Sehnala a třetí místo Radima Ženatého. Spousta
našich mladších závodníků však byla bohužel nemocná, tak bych jim rád popřál brzké uzdravení.

FOTOSERIÁL: Mladé
naděje a staří mazáci
Mistrovství ČR v Blansku se zúčastnilo kolem
devadesáti jezdců všech věkových kategorií. Na
Palavě se tak o minulém víkendu sešli školáci i
mistři světa, ti, kteří se učí překonávat své první
překážky i ti, kteří na kole vyjedou, co by jiní
nevylezli. Sláva vítězům, čest poraženým.
Připravila Klára Kučerová
Foto: Klára Kučerová
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NA PRÁZDNINY SE SLADOVNOU
PROGRAM:
Celým odpolednem vás provede
ONDRA URBAN
V průběhu odpoledne
uvidíte KRÁLIČÍ HOP
13.30 Zahájení
13.35 taneční klub Nelli
13.50 Eva Adams, Eva a Vašek
14.30 Marie Formánková
a Martin Štěpánek ml.
15.30 Silák Franta

16.20 HD Acoustic
17.20 Magic-R
(Radek Vylíčil)
17.45 PŘEDÁVÁNÍ ŠEKŮ
17.55 Ukončení dražby palubního
lístku na let balonem

Soutěže pro děti připravilo
CPR VESELÁ BERUŠKA ČERNÁ HORA
Po celé odpoledne budou k zapůjčení dětské
čtyřkolky, možnost vytvoření placky a další.
Bohaté občerstvení připravil Hotel Sladovna.
Dárky pro děti věnovalo Pompo.
Tisk zajistila tiskárna
Reprocentrum Blansko, a.s.
AUTOBUS POJEDE PO TRASE: Blansko, nádraží

dražit můžete od 21. 6. 2015 na 12.50 – Blansko, Seifertova 12.55 – Blansko, Metra

www.facebook.com/sladovnapomaha 12.58 – Horní Lhota 13.00 – Ráječko 13.05 – Rájec,
pošta 13.08 – Rájec, vlak. nádraží 13.10 – Jestřebí
13.15. Zpět z Černé Hory ve 20.30 po stejné trase.
18.00 PETR BENDE
19.00 ARABELA TEAM show Více informací na
(Kyklop, Jiří Rámeš, Petr Vojnar, www.facebook.com/sladovnapomaha
Změna programu vyhrazena
Libor Petrů, Jaroslav Sypal)

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ BUDE VĚNOVÁNO LIBOROVI MAŠÁTOVI

(číslo transparentního účtu pro finanční pomoc 107-8138960297/0100)

ORDINACE DENTÁLNÍ
HYGIENY
SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.
B. Němcové 15 , Blansko
tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz
• komplexní vyšetření dutiny ústní
• odstranění zubního kamene a pigmentací
• ošetření citlivých zubních krčků
• výživové poradenství
• nácvik vhodné techniky čištění, motivace
• leštění zubů, hloubkové čištění
• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

kniha

HOTEL SLADOVNA – ČERNÁ HORA
NEDĚLE 28. 6. 2015

Zprávy
z blanenské knihovny

AKCE PROBĚHNE
ZA KAŽDÉHO
POČASÍ!

Terry Pratchett
Pod parou

Představte si
plochý svět, který
nesou čtyři sloni
stojící na krunýři
obrovské želvy.
Pokud se dokážete přenést přes tuto
drobnou nesrovnalost a tvarovou rozmanitost obyvatel
Zeměplochy, jak
se výše popsaný svět nazývá,
zjistíte, že v něm
nalézáte nejen
zábavu, ale také
sami sebe. Zeměplocha je odrazem
naší kulaté Země a
pozemských událostí. Pod závojem humoristické
fantasy tu vykukují vážné úmysly a témata nutící k
zamyšlení.
Pod parou je skutečná jízda. Po kolejích nově
postavené železnice příběh táhne Železná vrtilka,
parní lokomotiva s vlastní osobností, a kolem ní
se míhají postavy z předešlých knih. Zápletka plná
podnikatelských příležitostí, tajemných míst podél
trati a ortodoxních trpaslíků nesnášejících světlo,
pokrok a všechny, kdo nejsou trpaslíci, určitě zaujme.
Ale pro věrné čtenáře je tu něco navíc. Z každé
stránky, z každé další zmíněné postavy čiší loučení
autora s jeho Zeměplochou.

Knihovna v létě 2015
Hlavním „letním“ cílem pracovníků Městské
knihovny Blansko je vybudování nové multi-

funkční prostory, kterou knihovna pro realizaci
takřka 150 různých akcí během roku nutně
potřebuje.
Víceúčelová „Kulturka“ vznikne na místě současného hudebního oddělení. To se přesune
do prostor oddělení pro děti a mládež, které
se dočká kompletní rekonstrukce s vytvořením
vzájemně propojitelných zón pro mladší i starší
čtenáře. V praxi docílíme vytvoření kvalitního
zázemí, které bude vybaveno moderní audiovizuální technikou, pro konání řady stálých i jednorázových vzdělávacích, kulturních a komunitních
projektů knihovny a nového oddělení, jež spojí
stávající hudební oddělení a oddělení pro děti a
mládež.
Logisticky i organizačně náročná proměna si
vyžádá úpravu provozní doby Městské knihovny
Blansko v červenci a srpnu 2015.
Každoroční letní provoz knihovny (otevřeno v
pondělí a v pátek od 10 do 18 hodin, v úterý a
ve čtvrtek od 10 do 15 hodin, ve středu zavřeno)
zahájíme ve středu 1. července 2015.
Od úterý 7. července do pátku 7. srpna 2015
bude uzavřeno 4. poschodí knihovny (k dispozici
nebude toaleta pro návštěvníky; ti mohou využít
nedalekých veřejných WC).
Od pondělí 20. července do pátku 7. srpna
2015 uzavřeme celou knihovnu (k rekonstrukčním pracím ve 4. poschodí se přidá částečná revize knihovního fondu a celozávodní dovolená).
Od pondělí 10. srpna 2015 otevřeme knihovnu
v letním provozu.
K běžnému provozu se Městská knihovna
Blansko vrátí v úterý 1. září 2015.
Pracovníci blanenské knihovny věří, že realizace chystaných změn výraznou měrou přispěje
ke zkvalitnění knihovnických, informačních a
kulturních služeb, jež Městská knihovna Blansko
již více než 150 let poskytuje.
Současně lze plánovanou modernizaci knihovny chápat jako vhodný dárek obyvatelům Blanska
k 110. výročí povýšení jejich bydliště na město.
Připravila Městská knihovna Blansko

Hana Budišová Colombo
Miloš Pernica
Koncert
pro ﬂétnu
a kytaru

Na prázdniny s muzikou

Dřevěný kostelík, BLANSKO
úterý 30. června v 19.30 hod.
vstupné dobrovolné
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Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu
monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí
SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma.
Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Řádková Inzerce
Podnikatelská
* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ - kuchyňské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel.
731616282, www.nabytek-havlik.cz.
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, prodej a servis mobilních telefonů, navigací a
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné společenské události. Bezručova 1, Blansko,
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel.
604585530
* pivoteka-u-kocoura.cz
* Vyhýbá se Vám štěstí? Zavolejte na číslo
906503370 (50Kč/min) a dozvíte se, jakým
signálům máte věnovat pozornost. On-line
věštírna www.tajestviastrologie.cz
* Přenechám zavedenou prodejnu v centru
města včetně zboží a vybavení. Cena dohodou.
Tel. 602843544.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 pro sídlo ﬁrmy + skladu, nebo sklad na prodej cca 2000
m2. Blansko a okolí. Tel. 516410914, 602531832.

Pizzazz není jen o dobré pizze
Letos tomu bylo již jedenáct let, co se v Blansku otevřela pizzerie Pizzazz. Za tuto dlouhou dobu
jsem si ji oblíbil nejen já, ale také spousta dalších obyvatel Blanska i těch, kteří sem jezdí jen tak
občas na návštěvu. Pizzazz je moderní restaurace, kde nechybí výtečná káva, peče se tu 45 druhů
italské pizzy, je tu příjemný a stálý personál a hlavně téměř rodinná atmosféra. Po loňské poměrně
výrazné změně, kterou si restaurace prošla, by si člověk řekl, že letos nic nového nebude. Chyba
lávky!
Nechutně dobrá pizza! Tento slogan odjakživa doplňuje logo
i název restaurace
Pizzazz v areálu Kauﬂand v Blansku. I když
na to, jak má správně
pizza chutnat, se názory lidí liší, podstatné je,
že restaurace Pizzazz
si své příznivce našla.
A že jich není málo!
Dokazuje to fakt, že
je tu s námi již více
než jedenáct let a stále
zkvalitňuje svoje služby
a vymýšlí nějaké novinky.
Od června si zde
například můžete vychutnat hned dva druhy kávy: je to italská
Carraro nebo fairtradová káva, respektive směs, jež
pochází z Tanzanie, Mexika a Guatemaly. O fairtrade
jsme na stránkách Monitoru již psali několikrát, takže
pozorný čtenář jistě ví, že tato káva byla vyrobena
a rozšířena spravedlivě, beztoho, aniž by se vykořisťoval prostý středoamerický či africký lid. Šálkem
fairtradové kávy tak podpoříte dobrou věc a ještě si
pochutnáte.
V nabídce přibylo několik zajímavých dobrot. Jednou z nich jsou lahodné domácí limonády – bezová,
okurková a zázvorová, a také několik druhů freshů čili
šťávy z čerstvého ovoce a zeleniny, kterou vám vymačkají na novém speciálním lisu přímo v restauraci.

!!!POSEZENÍ!!!
KAFÉÉ - VÍNO
CHLEBÍČKÁRNA
LAHŮDKY MŇAM

DVORSKÁ 38 BK
Tel. 605 285 864

PRODEJ
* Řadový RD se zahrádkou v Blansku. Tel. 777707710.
* Pračku Whirpool, horní plnění, jeden rok použitá. Bez
závad. Tel. 607232808.
* Mládě andulky. Cena 100 Kč. Tel. 737902404.
* Fiat Brava 1.6, nová STK, eko placeno, r. 96, 187 tis.
km, 25 tis.Kč. Tel. 777079911.
* Levně větší množství různých rozměrů ručně háčkovaných záclon a vyšívané. Tel. 516414802 nebo
776839712.
* Sonny Ericsson T 610 - 350 Kč, Nokia E 65 - 950 Kč,
chodbová skříň bílá - 3x pos. dveře s zrcadlem, š 240, v
210, h 55. Foto mailem. PC 14 000 Kč - rychlé jednání
3 000 Kč. Tel. 606722724, mail: sebela@email.cz
* Příčníky na Fabii II, originál Škoda, za 2000,- Kč.
Tel. 777139281.

KOUPĚ
* 2+1 nebo 2+kk, pouze Zborovce.Tel.607168895.
* Černý rybíz. Tel. 606590033.
* Garáž na sídlišti Sever. Tel. 737452965.

RŮZNÉ
* Pronajmu slunný 1+1 na Zborovcích, vlastní topení,
nízké náklady. Ne kuřáci a zvířata. Od června 2015.
Tel. 603210397.
* Prosím, ujměte se dvou opuštěných, dvouměsíčních,
překrásně mourovaných koťátek. Jen hodným lidem.
Tel. 737452965.
* Dlouhodobý pronájem 2+1 Blansko, ul. Nádražní.
Nájem + inkaso 9000/ měs. Tel. 603351436.
* Dlouhodobý pronájem 2+1 Blansko, Podlesi. Nájem
+ inkaso 9000 Kč/měs. Tel. 603351436.
* Hledám spolehlivou brigádnici na prodej zmrzliny.
Tel. 775933888.
* Pronajmu 2+1 ve středu Blanska, nekuřákům. Měsíční
nájem 8500 Kč včetně inkasa, volný od října 2015. Tel.
739552670.
* Kdo daruje rozkládací křeslo nebo rovnou sedačku?
Mohu vyměnit za rohovou prošívanou. Tel. 722605184.
* Za odvoz 3 přívěsné vozíky drobného kameniva do
betonu, nebo na cestu a 4 betonové schody dlouhé 1
m. Blansko. Tel. 721344395.
* Hledám za odvoz starší kamna, vanu, pračku, ledničku. Tel. 605529478.

A pokud si chcete ovocný nápoj vychutnat později,
není problém si ji objednat ve verzi „ToGo“ neboli s
sebou do kelímku.
V létě také přijde vhod zmrzlina. Zde si můžete
nově pochutnat na dvanácti příchutích kopečkové
zmrzliny. Studená pochoutka přijde k chuti v teplejším
počasí; Pizzazz totiž nabízí většinou sorbety obsahující dvě třetiny čerstvého ovoce, nikoli smetanu
nebo mléko.
Restaurace Pizzazz také nedávno dostala novou
fasádu a ti z vás, kteří už měli letos možnost sedět
venku, mi jistě dají za pravdu, že nová křesla a stoly
na zahrádce jsou velice pohodlné. Otevřeno je tu
sedm dní v týdnu od rána do večera a v jídelním
lístku je na výběr z mnoha jídel – nejen pizzy, ale

PRODÁM SKÚTR
SYM Jet 4 125 ccm
2 roky starý, 4800 km, kufr, spolehlivý,
živý, rychlé jednání - helma v ceně!

Cena 34.000,- Kč
Možnost odečtu DPH!
Tel. 606 728 334

Blanka oznamuje
také těstovin, panini, steaků, salátů a mnoha dalších.
Každý všední den si tady můžete dát polední menu –
na výběr je ze tří jídel: pizza a dvě další, co na lístku
běžně nemají. Někdy jde o pokrmy i dost netradiční,
například sushi nebo hamburgery. Za cenu 79 Kč
dostanete jídlo a polévku nebo nápoj. V restauraci
je stále k dispozici možnost pronájmu soukromého
salonku pro vás a vašich 40 hostů zdarma a maminky
s dětmi tu mohou i nadále využívat dětského koutku.
Spousta lidí si také zvykla na rozvoz jídla až domů
či do ﬁrmy. Pro ﬁrmy je takový druh stravování poměrně výhodný – fakturuje se jednou za měsíc zpětně a
přivézt si můžete nechat prakticky vše, co si budete
přát a bude zrovna
k dispozici. Totéž
platí i pro soukromé zákazníky – ať
jde o fresh, kávu,
panini, pizzu nebo
steak, nové autíčko Škoda Citigo
s logem Pizzazz
vám jídlo a nápoje
přiveze až k vám
domů. Vyplatí se
sledovat webové stránky www.
pizzazz.cz, kde si
můžete vytisknout
aktuální kupóny se
slevami a akčními
cenami. Inovován
byl i objednávkový systém, který
si nyní pamatuje
číslo vašeho mobilu a v momentě, kdy do restaurace
zavoláte a objednáte si něco domů, nemusíte pořád
dokola diktovat svoje jméno a adresu. Jednoduché,
praktické a rychlé. K tomu přibylo ještě jedno telefonní číslo – 739500111. Staré 516419555 samozřejmě
funguje i nadále.
Jak vidíte, Pizzazz nespí na vavřínech a investuje
do zdokonalování a vylepšování své restaurace.
Jsem rád, že i přesto, že patří v Blansku k oblíbeným
podnikům, jde stále dopředu. Doufám, že to oceníte
i vy a zajdete sem v létě na zmrzlinu, domácí limonádu, fairtradovou kávu, ovocný fresh nebo jen tak
s kamarády na pivo. Anebo na to, co vám chutná již
jedenáct let - nechutně dobrou pizza…
-r-

Aktuální předprodej:
Rangers-Plavci a Pozdní sběr – 18.7.2015 v 19 hod,
Zámek Lysice. Cena 220 Kč, na místě 280 Kč.
MORAVSKÉ HRADY.CZ – 7.-8.8.2015, Hrad Veveří.
Permanentka 680 Kč, pátek 340 Kč, sobota 440 Kč.
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
11.7. 2015 – Robert Plant, Hala Rondo
21.-22.8.2015 - Finlandia Mácháč, Máchovo jezero
11.-13.9.2015 – Znojemské historické vinobraní
28.10.2015 - Lord of the Dance, Hala Rondo
5.7.2015 – Tři sestry, Boskovice
24.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Hala Rondo
HRADY.CZ – letní hudební festival
6.7.2015 – Veselá Trojka Pavla Kršky, Boskovice
10.10.2015 – Alexandrovci, Hala Rondo
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín
Dracula – Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Bejvávalo – nová publikace P. Svobody zobrazuje
Blansko a jeho historii na dobových pohlednicích.
Cena 240 Kč.
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace vydaná
u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska na město.
Cena 110 Kč.
Křížové kameny Blanenska, autor Mgr. Eva Nečasová.
Publikace přináší nejen soupis křížových kamenů, ale
také bohatou obrazovou dokumentaci a pověsti, jimiž
je většina památných kamenů opředena. Cena 155 Kč.
Aktuálně:
Svůj letní rozšířený provoz zahájila turistická linka Krasobus, spojující město Blansko se Skalním mlýnem. V
letních měsících Krasobus zajíždí až do centra Blanska,
vybrané spoje pak až k hotelu Panorama. V autobuse
platí běžné jízdné MHD, ale je možné také zakoupit
speciální pamětní jízdenku, která obsahuje kupony na
slevu na vybrané turistické cíle a služby v Moravském
krasu. Se slevou můžete letos navštívit blanenský
aquapark, Zámek Blansko, Kateřinskou jeskyni a letní
animační programy Wellness Hotelu Panorama. Slevu
na své služby v rámci jízdného Krasobusu poskytuje
také doprava v Moravském krasu, Bowling Blansko,
Vinotéka U Brázdů a Hotel Olberg.
Pamětní jízdenku je možné zakoupit nejen u řidiče
Krasobusu, ale také v naší informační kanceláři.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6,
678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@
blansko.cz www.blansko.cz, www.blanensko.cz
-MaT-
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Nejširší nabídka lastminute
zájezdů na trhu

MONITOR AŽ ZA TŘI TÝDNY! Uzávěrka je 13. července 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

NEKONEČNÝ PROSTOR
PRO VÁŠ STYL

SQUASH
Červnový turnaj v sobotu 13. navštívilo 13 aktivních
hráčů. Bylo to pro nás pořadatele milé překvapení.
Venku bylo 30°C a to lákalo do přírody někam k vodě.
Dvě základní skupiny po šesti respektive sedmi
hráčích, ve kterých se hrálo jen na dva hrané sety do
11 bodů z důvodu velkých veder, nám v první fázi určilo
nasazení jednotlivých účastníků do druhé části turnaje,
oblíbeného vyřazovacího pavouka. V osmiﬁnále bylo
jen pět zápasů, ze kterých vítězové postoupili do
čtvrtﬁnále a poražení utvořili skupinu o 9. -13. místo.
Zde jsme již hráli dle mezinárodních pravidel na dva
vítězné sety do 11 bodů. Každý set musel skončit vždy
minimálně o dva body. Utkání byla velmi zajímavá,

Nová ŠKODA Superb. Vstupte do nové éry
Nastupte na palubu, nový Superb je připraven ke startu.
Neuvěřitelně elegantní zvenku, neuvěřitelně prostorný uvnitř.
A prostor tu dostane především Váš styl. Máte raději sportovní, nebo
komfortní jízdu? Adaptivní podvozek si optimálně přizpůsobuje stylu
Vašeho řízení i stavu vozovky. Preferujete teplejší, nebo chladnější
klima? Třízónová klimatizace nadchne i ty nejnáročnější cestující.
Určitě také oceníte i praktický virtuální pedál, se kterým otevřete
zavazadlový prostor, i když máte ruce plné tašek. A to je jen malá
ochutnávka toho, co nový Superb dokáže a čím je vybaven. Vstupte
do nové éry ve velkém stylu. Seznamte se s novým vozem ŠKODA
Superb přímo u nás.
novaskodasuperb.cz
Váš autorizovaný prodejce ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise C02
vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142
www.topautosalon.cz

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:
777 887 700, 516 412 100

dramatická a pro některé favority i poučná. Velmi řádil
především Ivo Graffy. Nebýt jeho nešťastné porážky
1:2 (11:9, 9:11, 9:11) ve čtvrtﬁnále s jedním s aspirantů
na celkové vítězství Karlem Hudcem, zřejmě by šel
až do ﬁnále. Vítězem turnaje se stal Jaromír Matal
po vítězství 2:1 (11:7, 7:11, 11:8) právě nad Hudcem,
jehož cesta do ﬁnále byla opravdu trnitá. Zápas o třetí
místo zvládl lépe Tomáš Wágner, když zdolal Jakuba
Sedláčka 2:0 (11:6 11:5). Páté místo získal Ivo Graffy.
V zápasech poražených čtvrtﬁnalistů nejprve udolal
Nabila Laie 2:1 a pak v rozhodujícím zápase Jiřího
Bártu 2:1 (9:11, 11:9, 11:7).
Další, červencový squashový turnaj, proběhne v
sobotu 18.7. od 13 hodin. Jste opět zváni nejen jako
hráči, ale také jako diváci. Startovné je neměnné 200
Kč. Rádi Vás uvidíme. Ceny do turnaje zajišťuje ČAD
Blansko a.s. pro každého aktivního účastníka turnaje.
PROVOZNÍ DOBA
ČERVENEC - SRPEN:
Po
07:00 – 20:00
Út
12:00 – 20:00
St
07:00 – 20:00
Čt
12:00 – 20:00
Pá
07:00 – 20:00
Sobota
ZAVŘENO
Neděle
ZAVŘENO

Cesta za pokladem?
To pravé na prázdniny
Určitě jste to jako malí zažili – to vzrušení, když
jdete od nápovědy k nápovědě s příslibem, že pokud
najdete správnou cestu a splníte všechny úkoly,
někde na konci je poklad.
Právě tato dětská vzpomínka a touha zažít to znova stála u zrodu nového materiálu nazvaného 7 dní
v pohádce, který letos vydala Místní akční skupina
Moravský kras, z.s. společně s partnery.
Nově vytvořený materiál doplňuje dosavadní turistickou nabídku pohádkového království o 7 výletů
s aktivním prvkem, ať už jde o tvoření ve svíčkařské
dílně, jízdu na terénní koloběžce nebo možnost absolvování 5 pěších tras, po nichž návštěvníci putují
s předtištěným pracovním listem a řeší nejrůznější
úkoly s cílem správně vyluštit tajenku a odhalit místo,
kde se skrývá poklad.

Výměny a opravy autoskel
PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ
Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění
čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:
Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.
TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o.
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Délka tras, které jsou koncipovány jako pěší,
nepřesahuje 5 km, jsou tak vhodné i pro rodiny s
menšími dětmi. Některé lze po zpevněných cestách
absolvovat i s kočárkem. V nabídce jsou i aktivity
pro případ deštivého počasí. Samozřejmě je vždy
pamatováno na občerstvení a vhodné místo pro
relaxaci a oddech po absolvovaném výletu. Součástí
všech tras jsou fakultativní tipy na další zajímavosti a
atrakce v blízkém okolí. Více na stránkách projektu
www.krasik.cz
-kkuc-

PRÁDELNA, MANDL

pradelnablansko@seznam.cz

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt
8 - 16 hodin
odiin
pá
8 - 13 hodin
odin

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!
A!!!

 606 720 933 - 720 324 425

Více než 100 modelů
mobilních telefonů
SKLADEM v cenách
již od 499,- Kč

Počítače a notebooky
ooky
již od 6666,- Kč
vč. DPH
a WINDOWS 8.1

Po předložení inzerce
ke každému telefonu
SIM karta Vodafone
s kreditem 200,- Kč zdarma!
Akce platí do 30. července
nebo do vyprodání zásob.
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