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Jste živnostník, 

máte obchod či fi rmu? 

Rozjíždíte podnikání? 

Hledáte nové pracovníky?
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s 30% slevou!

Už je to nějaký pátek, co jsem si maturitní zkoušku neboli zkoušku dospělosti odbyl 
na blanenském gymnáziu. Na léta studií a konec konců i na maturitu s odstupem času 
vzpomínám velmi rád. Ačkoli jsem nepatřil zrovna k pilným studentům, na závěrečnou 
zkoušku jsem se nakonec poctivě připravil. Bylo to těžké, stálo mě to mnoho sil, pro-
bdělých nocí a nervů, ale maturita, kterou jsme v té době všichni považovali za jednu 
z nejdůležitějších zkoušek v životě, byla zdárně za mnou. Jak jsou na tom maturanti? 
Jakou váhu má tato zkouška dnes?

 Přišel mi anonym. Naložil jsem s ním tak, jak se 
sluší a patří – skončil v koši. Po jeho přečtení mi ale 
hluboko v hlavě odpočíval mohutný brouk. Stručně 
řečeno, obsahem dopisu bylo rozhořčené sdělení 
maminky studentky jedné z blanenských středních 
škol, že její dcera společně s dalšími asi dvěma 
třetinami třídy nesplnila maturitní zkoušku. To, že 
někdo neudělá maturitu, není žádná katastrofa, 
spíš mne zarazilo ono číslo. Dvě třetiny celé třídy? 
To je přece jen trochu moc. 
 Rozhodl jsem se tedy zavolat ředitelce školy. Ta 
byla velmi ochotná a sdělila mi, že sice nemá úplně 
přesná čísla, a tudíž neví, zda šlo skutečně o dvě 
třetiny studentů, avšak s jistotou mi mohla potvrdit, 
že v jedné třídě problém byl. Nicméně všichni jejich 
studenti prošli praktickou i písemnou částí maturitní 
zkoušky a pohořeli u didaktických testů z českého 
a cizího jazyka, které jsou přidělovány státem. 
Slovy paní ředitelky – chyba bude zřejmě jak ve 
studentech samotných, kteří podcenili přípravu na 
zkoušku, tak i v systému. 
 Nezbývá než souhlasit. V době internetu, kde 
jsou didaktické testy online k vyzkoušení, katalog 
požadovaných znalostí, stovky zdrojů a odkazů a 
miliony stránek se studijními materiály, je to oprav-
du jen o osobní přípravě a přístupu. Ale kantor ve 
škole sedí taky proto, aby své studenty na zkoušku 
připravil. Těžko íct, kde byl problém.
 Nemyslím si, že klást stejné podmínky matu-
rantům ve všech školách v republice je správná 
věc. Test z češtiny a cizího jazyka dostane podle 
současné legislativy na chlup stejný jak student 
odborného učiliště se zaměřením na elektroniku, 
tak i student elitního gymnázia. Všichni na shodnou 
startovní čáru! Nabízí se otázka, proč se na stu-
dijně náročnější gymnázium hlásit. Můžeme přece 
chodit na jinou, jednodušší školu, když ve výsledku 
budeme postaveni před shodný test! Nehledě na 
to, že hodinové dotace budou u studentů gymnázia 
v porovnání s návštěvníky odborné školy, kterým 
každý týden pár dní ukrojí povinná praxe, patrně 
rozdílné. Tohle jsou shodné podmínky?
 Abych neplácal jen tak do větru slova o tom, že 
se dnes dává maturita studentům zadarmo, otevřel 
jsem si web www.novamaturita.cz a vyzkoušel si 
letošní maturitní didaktický test z českého jazyka 
na vlastní kůži. A výsledek? Prošel bych. Problémy 

mi dělaly spíše otázky z literatury, kterých ovšem v 
testu příliš nebylo, naopak v otázkách z pravopisu 
se mi některé body zdály až příliš jednoduché. Taky 
jsem se zastavil nad slovním pojmem epizeuxis, 
ale jak jsem později zjistil, bylo to jedno z letošních 
hodně diskutovaných témat. V testu to zjevně 
nemělo co dělat. Ačkoli podmínky stanoví toto 
pojmenování znát, v praktickém životě se s ním 
nesetkáte, ani vás nenapadne jej použít. Bůhví 
kolik studentů právě kvůli tomuto bodu bude muset 
test na podzim opakovat...
 Češtinu by měl ovládat každý, kdo chce uspět 
u maturitní zkoušky. Pravopis rozhodně. A vědět, 
kdo byla Božena Němcová, František Palacký nebo 
Jan Werich, by mělo patřit k obecnému kulturnímu 
a literárnímu rozhledu každého z nás, nejen absol-
venta střední školy. To je, myslím, zcela bez debat. 
Když vidím, jakým způsobem se dnes většina 
dětí, ale i dospělých (i těch, kteří mají maturitu!) 
vyjadřují, je mi z toho velmi smutno. Háčky, čárky, 
interpunkce, pravopisné chyby… To je však téma 
na jiný úvodník.
 Podle posledních zpráv čeká studenty od roku 
2020 nově další povinný maturitní předmět – mate-
matika. Mám veliké štěstí, že se toho jako student 
nedočkám, neboť tento předmět se mi na střední 
škole jevil jako velmi složitý. Naštěstí si v běžném 
životě vystačím (a myslím si, že většina z nás to 
má stejně) s rozsahem učiva základní školy. Nechci 
věštit z křišťálové koule, ale předpokládám, že 
povinná maturita z matematiky nepovede k ničemu 
dobrému. Nedovedu si představit, k čemu absol-
vent konzervatoře využije integrály či derivace, 
případně logaritmické pravítko, ale snad pánové 
a dámy na ministerstvu školství vědí, co dělají.
 Slovo maturita dnes rozhodně nemá takovou 
váhu jako dřív. Ještě před pár lety to byl životní bod, 
kterého jen tak někdo nedosáhl. Jen pro srovnání – 
zatímco v roce 1991 bylo 30% populace šťastnými 
držiteli úspěšného maturitního vysvědčení, dnes je 
toto číslo téměř dvojnásobné a stále se zvyšuje. 
Jen letos maturovalo 77% věkového ročníku. Ho-
voří to o celkové úrovni vzdělanosti našeho národa 
nebo jde spíš o to, že na maturitní zkoušku dnes 
díky její přístupnosti dosáhne každý druhý?

Martin Müller

 Ceny od  908.200 Kč
 2 výtahy - balkony

 sklepní kóje k bytu
 parkovací stání v ceně

průběžné fi nancování  
dokončení stavby r. 2017

VÝSTAVBA 25  BYTŮ  RÁJEČKO



Místopředseda vlády Andrej Babiš
zavítal do Blanska a Boskovic

24. června 20162

Dukla – téma stále aktuální

Freddieho sloupek

Freddiho americký 
sloupek - Na cestách

 Tentokrát píšu z jiného časového pásma, odtržen od 
reality střední Evropy a o sedm hodin posunut rozjímám 
nad nesmrtelností „amerického brouka“...
 Ale vážně. Jako každý rok jsem se vypravil za moře, 
abych rozdával středoevropskou hokejovou moudrost 
dětem z okolí „větrného města“ – Chicaga. Jak jistě 
víte, nedám příliš na Ameriku dopustit, nějakou část 
svého života jsem tady prožil a mám zde spoustu 
přátel, nebojím se říci, že na celý život a ještě kousek 
dál. Musím proto podotknout, že nedám dopustit na 
Ameriku minulého století, protože v současné době 
se spousta věcí oproti minulosti rapidně mění, pokud 
už změna není dokonána a jak už to u „vyspělých ci-
vilizací“ (lidí) bývá, změny nemusí být vždy k lepšímu. 
A na případu Ameriky se mi zdá, že to tak bohužel je.
 Dnešní Spojené státy jsou plné „politické korekt-
nosti“, obav o vyjádření vlastního názoru, hemží se 
to tady tzv. „newspeakem“ (kdo četl Orwellův román 
1984, tak ví, o čem je řeč), a v podstatě se divím, že 
na bankovkách a mincích ještě stále fi guruje nápis „In 
God We Trust“ (Tedy „věříme, respektive spoléháme 
se na Boha“).
 Když jsem kdysi dávno vyjádřil naději, že bychom si 
v Evropě měli něco z toho Amerického „přisvojit“, tak 
jsem netušil, že se to stane. Bohužel jsem netušil ani 
to, jak to nakonec dopadne. Že si budeme přivlastňovat 
právě ty věci, které mě, mírně řečeno, nadzvedávají 
ze židle.
 Opravdu nechápu, proč nemůžu nazývat věci pravý-
mi jmény. Proč místo toho, abych o někom prohlásil, že 
„lže“, tak (snad v obavě ze soudního procesu) řeknu, že 
„se zdá, že nebyl úplně upřímný“. Opravdu nechápu, 
proč bych se měl obávat toho, že dám na zadek svému 
vřeštícímu dítěti, protože žádný jiný prostředek už ne-
zbývá. Proč bych měl mít strach si posadit malou neteř 
(když ještě byla malá) na klín, abych nebyl obviněn z 
toho, že jsem zvrácený sexuální predátor.
 V tomto smyslu je ještě pořád (až na to horko ovšem) 
pěkně na americkém Jihu. Častokrát dostanete od ko-
lemprojíždějícího (všichni jezdí autem) palec nahoru za 
jižanskou vlajku vyvěšenou na voze. Jižané se s chutí 
zasmějí, když o současném (naštěstí dosluhujícím) 
prezidentovi někdo prohlásí, že místo v Bílém domě 
by měl velet „partě Hic“ na některé z bavlníkových 
plantáží v Georgii a vůbec je to nepohorší. Lidé na jihu 
jsou také hrdí na svůj původ, nenechají si sáhnout na 
svá práva a mají pravdu v tom, že je velmi jednoduché 
uhodnout, který dům v panice a s pocuchanými nervy 
opustí noční zloděj...
 Schválně, který?
 Ten, ve kterém za rohem uslyší tichý a roztřesený 
hlas staré babičky: „Haló, je tady někdo...?“
 Anebo ten dům, ve kterém zpoza podobného rohu 
uslyší „Krch-Krch“, nezaměnitelný to zvuk nabíjené 
brokovnice?
 Pokud bych byl Američanem, byl bych Američanem 
z hrdého Jihu...
 Hezký den…

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Vážení obyvatelé Blanska, na podzim roku 2014 proběhlo referendum, ve kterém občané rozhodli o zbourání hotelu Dukla. Těmito 
slovy jsme uvedli anketu, kterou jsme spustili s cílem zjistit, jak jsou občané spokojení s vývojem kolem Poduklí. Ankety se za čtrnáct 
dní zúčastnilo celkem 50 respondentů, což je velmi slušné číslo vzhledem ke skutečnosti, že masivně propagovaná městská anketa 
probíhající celý měsíc zláká každoročně  kolem 130 osob. 

Jak náš průzkum 
dopadl? 

 62 % našich respondentů  (31 osob) se zúčastnilo 
referenda o zbourání Dukly, z nich pak 90 % hlaso-
valo pro zbourání Dukly. 
 Z těch, kteří se referenda účastnili a hlasovali pro 
zbourání Dukly, by svůj názor změnili jen 2 respon-
denti, neboli 7 %.  
 Z těch, kteří se referenda nezúčastnili, svého kroku 
lituje 8 repondentů, neboli 42 %. 
 Co z toho vyplývá? Lidé v referendu nehlasovali 
unáhleně, svůj postoj si promysleli a teď si za ním 
stojí. Lidé mají zájem o veřejné záležitosti a i značná 
část těch, kteří se v roce 2014 referenda nezúčastnili, 
by dnes k urně ráda přišla. 

A co dál? 
 60 % respondentů podporuje záměr divadla Ko-
lárka na vybudování stálé divadelní scény. 
 Ve městě, kde zástupci kultury neustále žehrají 
na malý zájem občanů, jde o překvapivě silný hlas, 
byť mezi občany panují obavy, že Kolárka nebude 
schopna fi nancovat svůj provoz sama a stane se po 
KSMB další masivně dotovanou příspěvkovkou.
 Nejvíce rozpaků vzbuzují výsledky posledních 
dvou otázek
 70 % respondentů je přesvědčeno, že nemá do-
statek informací o současném dění kolem Poduklí. 
 72 % repondentů je přesvědčeno, že do podzimu 
nebudou dokončeny parkové úpravy prostranství 
dle plánu. Slovy jednoho z respondentů: „Nedá se 
to očekávat, když se ještě nic nezačalo dít.“ 

 V úterý 21.6.2016 navštívil místopředseda vlády, ministr fi nanci a předseda politického hnutí ANO 2011 ing. Andrej Babiš Blansko a 
Boskovice. Na této návštěvě jej doprovázeli spolupracovníci z Hnutí ANO - kandidát do senátu ing. Jiří Míšenský, kandidát na hejtmana 
JUDr. Bohumil Šimek, Mgr. Ing. Taťána Malá a ing. Jan Nečas, kandidáti do krajského zastupitelstva.

 Cílem návštěvy bylo poznat okres a seznámit se s problematikou, která se zde 
řeší.
 První návštěva Blanska vedla do nové haly fi rmy PYROTEK CZ, s.r.o., kde 
byl ministr seznámen s novou výrobou, záměry a plány této prosperující fi rmy. 
Po schůzce s vedením fi rmy si prohlédl nové provozy.
 Druhé zastavení směřovalo do fi rmy Blata, s.r.o., což nebylo náhodné. Majitel 
společnosti, pan Pavel Blata, reprezentuje Hnutí ANO v zastupitelstvu města 
Blanska. Tady se pan Babiš seznámil s problémem vývoje nových produktů, ale 
take s tím, jak čínská konkurence kopíruje většinu nápadů této fi rmy a vyrábí 
je. Návštěvu přišla pozdravit i skupina pracovníků z okolních podniků. I ve fi rmě 
Blata si ministr fi nancí prošel výrobu a prohovořil též s pracovníky na několika 
pracovištích.

JUDr. Miroslava Michálková, advokátka v Blansku 

oznamuje změnu sídla své advokátní kanceláře. 

Od 1. června 2016 bude mít advokátní kancelář 

sídlo na adrese:

 Bezručova 220/2, Blansko 
 (budova VZP, 2. patro)

Kontakty na advokátní kancelář se nemění:

516 418 600, 602 930 359, miroslava.michalkova@centrum.cz

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

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

Sandály Keen, žabky, plážová obuv Crocs,
sportovní obuv, módní letní obuv,
turistická obuv, gumáky, deštníky, pláštěnky.

i na dětské t
 Výsledek ankety je tak jasnou výzvou radnici k 
lepší komunikaci s občany o tématu, které je natolik 
silné, že občanům stálo za účast v referendu.

Zpracovala Klára Kučerová

 Následně se pokračovalo do Boskovic, nejprve do místní nemocnice. Po krátkém 
setkání s vedením nemocnice a města následoval mítink s lékaři, sestrami a pra-
covníky nemocnice. Pan ministr rozebral současný neradostný stav zdravotnictví 
a defi noval problémy s návrhy, jak je lze řešit. Odpověděl i na otázky z publika.
 Poslední zastávka se odehrála v domově důchodců v Boskovicích, kde přítom-
ným seniorům vysvětlil, s čím se musí on, jako představitel vlády, potýkat, sezná-
mil je s chystanými řešeními a vyslechl si problematiku fi nancování a existence 
domova důchodců. Byl zapsán na seznam vzácných návštěv tohoto zařízení a 
na rozloučenou věnoval ze své nadace 500 tis. Kč na provoz a potřebné věci pro 
tento ústav.

-r-

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

hledáme 

PODLAHÁŘE  STOLAŘE
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Na kávě s Petrou Chovancovou 
a Michaelou Dobiáškovou

Od září se v blanenském školství pravděpodobně začnou dít nové věci. Vzniká totiž 
alternativní Základní škola PROŽITKEM, která volně navazuje na Lesní mateřskou 
školu Permoník v Černé Hoře. O informacích o škole i o radostech a starostech s 
jejím zakládáním promluvily její spoluzakladatelky Petra Chovancová a Michaela 
Dobiášková. 

Sponzor rubriky:

 MD: Řešíme spolu 
úplně všechno od 
otevírací doby po vý-
běr dodavatele obě-
dů. 

 Co bude hlavním 
principem výuky? 
 MD: Jak název na-
povídá, půjde o výu-
ku prožitkem, zkuše-
ností a hrou. 

 Jak bude výuka 
probíhat? 
 PCH: Chceme uplat-
ňovat projektovou vý-
uku, která se nám 
osvědčila i ve školce. 
Máme každý měsíc 
nějaké téma, třeba 
téma Voda nebo Di-
nosauři, a na těchto 

tématech se děti naučí různé dovednosti. Budeme 
mít třeba téma Ptáci. Děti budou nejprve ptáky 
počítat, tím si projdou matematiku, další chvilku 
je budou kreslit a trénovat zručnost, budou ptáky 
poznávat v rámci přírodovědy. 
 MD: Děti ani nepostřehnou, že procházejí různými 
předměty. Mají dané téma a vůbec nevnímají, že 
se učí několik různých předmětů v daný den. 

 Existují na projektovou výuku nějaké osnovy? 
Zvládnou děti skutečně všechno učivo jako v 
běžných základních školách? 
 PCH: Vzhledem k tomu, že škola usiluje o zápis 
do rejstříku škol, vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, bude výuka probíhat dle 
Školního vzdělávacího programu. Ten vychází 
z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kom-
petencí Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávání, z dlouhodobé koncepce školy 
a z požadavků rodičů. Nemáme obavy, že by děti 
všechno učivo nezvládly, zvláště při uplatňování 
alternativního a individuálního přístupu.
 Bude převažovat práce v týmu nebo samo-
statně? 
 MD: Půjde o kombinaci obojího. Samozřejmě 
nastanou chvilky, kdy budou děti sedět v lavicích a 
budou se učit samostatně, ale půjdou i společně na 
koberec a pracovat v týmu. Budou se učit z vlastních 
chyb, bez trestů, bez stresu. 

 Budete známkovat? 
 PCH: Chceme využívat hlavně slovní hodnocení. 
Nechceme využívat známky k nějakému škatulko-
vání. Chceme, aby dítě bylo v pohodě a do školy 
se těšilo. Rádi bychom dosáhli stavu, kdy se dětem 
nebude chtít ze školy domů. 

 Jaké další principy chcete uplatňovat? 

 PCH: Určitě individuální přístup – maximálně 
šestnáct dětí ve třídě, zatím první, druhý a třetí ročník 
dohromady. Na druhém stupni už musí být každý 
ročník zvlášť. Začneme tedy nejprve otevřením třídy 
s prvními třemi ročníky. 
 MD: Rovněž se zaměříme na pravidelný pobyt 
venku. Minimálně jeden celý den v týdnu budou 
děti venku. Budeme pořádat různé výlety, exkurze, 
návštěvy divadla, vzdělávací akce. 

 Kde čerpáte zkušenosti? 
 PCH: Inspirujeme se u jiných základních alternativ-
ních škol. Byli jsme ty školy navštívit, komunikujeme 
s nimi, máme od nich různé podklady a informace o 
výhodách a nevýhodách, co se jim podařilo a co ne, 
co by udělaly jinak. 

 Co vás ještě čeká?
 PCH: Máme podanou žádost o akreditaci, čeká 
nás zápis do rejstříku škol. Chceme akreditovat i 
školní družinu, která bude navazovat na výuku do 
odpoledních hodin. Zároveň prověřujeme vybrané 
prostory z pohledu legislativy. V současnosti hledáme 

 Co vás vedlo k tomu, založit v Blansku sou-
kromou základní školu? 
 PCH: Myšlenka vznikla přirozeným vývojem. Jed-
nak máme vlastní děti, a jednak rodiče, kteří dávají 
děti do lesní školky, za mnou chodí a přemýšlejí, 
co dál. Ptají se mě, zda nevím o nějaké alternativní 
základní škole v přijatelné vzdálenosti. Ale jelikož 
v blízkosti základní škola alternativního typu není, 
rozhodli jsme se manželem a tady s jednou z ma-
minek, Michaelou Dobiáškovou, že do toho jdeme! 
 MD: Založili jsme spolek Canotila, který bude zři-
zovatelem školy. Chceme vytvořit pokračování pro 
děti jak z lesní školky, tak u nás rádi uvítáme i děti 
z jiných školek, škol nebo z domácího vzdělávání. 

 Kde bude škola sídlit?
 PCH: Rádi bychom školu otevřeli na Starém 
Blansku v ulici Hořická. V současné době je tam 
školka, která hodlá ukončit svůj provoz. Jsou tam 
dvě velké místnosti, které na naši plánovanou ka-
pacitu šestnácti dětí stačí. Právě řešíme povolení 
provozu školy a doufáme, že uspějeme.
 MD: Zároveň ale prověřujeme prostory v základní 
škole v Rájci-Jestřebí, které by do budoucna umož-
nily výuku většího počtu žáků. 

 Čím chcete být jiní? 
 PCH: Navazujeme na naši lesní školku, to zna-
mená, že budeme uplatňovat alternativní výchovné 
směry. Z každého směru – Montessori, Waldorf, Re-
spektovat a být respektován, Začít spolu, lesní pe-
dagogika a podobně si chceme vybrat „to nejlepší“, 
co bude přirozené pro nás, pro děti i rodiče. Velmi 
se nám osvědčuje komunitní přístup ve školce, kdy 
rodiče mají možnost zasáhnout do programu, říct, 
co chtějí, co se jim líbí a co nelíbí. Často děláme 
různá setkání s rodiči, kde se jich ptáme, zda jim 
vše vyhovuje, jestli nechtějí něco změnit. 

jednak dostatečný počet dětí, a jednak vhodného 
pedagoga a asistenta pedagoga. Výběrová řízení 
na obě pozice jsou v běhu a zájemci mohou nadále 
posílat své životopisy.

 Jak bude zajištěno fi nancování? 
 MD: Již nyní je jasné, že i v případě zápisu zá-
kladní školy do rejstříku škol, bude nezbytná fi nanční 
spoluúčast ze strany rodičů, neboť pedagog se bude 
věnovat maximálně šestnácti dětem.
 PCH: Školné ještě není stanoveno, ale mělo by 
být mezi 3.500 a 5.000 korunami měsíčně. Částka 
se odvíjí mimo jiné i od počtu dětí. Ale školné by 
mělo být stabilní, nejsem zastáncem toho, že by to 
mělo být každého půl roku jinak podle toho, jaká je 
konkrétní situace. Samozřejmě budeme usilovat o 
získání další fi nanční podpory prostřednictvím dotací 
a sponzorských darů.

 Už máte potřebný počet dětí? 
 PCH: V současné době ještě nemáme potřebný 
počet dětí, což je do jisté míry způsobeno tím, že 
jsme nestanovili jasná pravidla. Stále čekáme na 
vyjádření různých institucí. V případě, že se od září 
nepřihlásí dostatečný počet žáků, jsme připraveni 
otevřít až v dalším školním roce, o který jsme už teď 
zaznamenali vyšší zájem.
 MD: Mohou se tedy hlásit děti, jež byly přijaty 
do jiné základní školy, nebo ty, co jsou v domácím 
vzdělávání, případně ty, které dostaly odklad a jejichž 
rodiče shledají, že je naše škola vhodnou alternativou 
pro nástup k povinnému školnímu vzdělávání. 

 Co bylo zatím v procesu plánování a zakládání 
školy nejtěžší? 
 PCH: To velké množství byrokracie.

 Na co se těšíte? 
 PCH: Na úsměvy našich žáčků a jejich rodičů. 

 Kde mohou rodiče získat více informací?
MD: Nedávno jsme zprovoznili první verzi interne-
tových stránek školy www.zs-prozitkem.cz, kam bu-
deme postupně přidávat další informace a aktuality. 
Sledovat mohou rodiče i informace na Facebooku.

Marie Hasoňová

Svitavská 872/23, Blansko

(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Dům 

s vjezdem 

a menší 

zahrádkou, 

nedaleko 

centra.

2.490.000,- Kč

Byt s balkonem 

a komorou, 

cihlový dům, 

zděné jádro, 

plastová 

okna. 

1.790.000,- Kč 

(k jednání) 

+ provize RK

Zahrada, krásné 

místo u lesa, 

příjezdová 

cesta, elektřina, 

možnost studny, 

vytápění kamny 

na TP. 

380.000,- Kč

+ provize RK

RD 6+2, 178 m2, Blansko, Havlíčkova

OV 3+1 Blansko - Dvorská 68 m2 Zděná chata 390 m2, Blansko Hluchov

RD Rájec-Jestřebí, 720 m2, centrum Ihned 

obyvatelný dům 

s nebytovým 

prostorem 

s výlohou, 

bytem 2+kk 

a krásnou 

zahradou.

Info v RK

Cvičák na Písečné 
je trnem v oku místním

 „Dobrý den, bydlím na Písečné a to co jsem si vyslechl v neděli překračuje všechny meze!  Proč 
se cvičák odstěhoval z Čertovky na basebolák? Osobně bych přidal peníze na obnovu cvičiště, 
hlavně nechci poslouchat štěkání téměř každý den.“ 

 Email tohoto 
znění přistál v 
redakční poště. 
Autor, který byl 
zjevně přesvěd-
čen, že nové 
cvičiště má stej-
ného provozo-
vatele jako za-
vedený cvičák 
za Čertovkou, 
se však mýlí. K 
žádnému stě-
hování nedošlo, 
kynologický klub 
i nadále provo-
zuje své tradiční 
cvičiště za Čer-
tovkou. Nový 
cvičák v prosto-
rách bývalého 
baseballového 
hřiště, nacháze-
jící se od onoho 
„zavedeného“ 
jen pár set metrů, zřídila jiná organizace, spolek 
Feneček. 
  Spolek Feneček městský pozemek získal na 
deset let do bezplatného pronájmu, na své náklady 
jej oplotil, vybavil překážkami a zázemím v podobě 
stavebních buněk a toi-toiky. 
 Na cvičák se pravidelně sjíždějí členové sdru-
žení bydlící převážně mimo Písečnou, což se ale 
místním nelíbí. Zázemí pro občany Písečné je totiž 
víc než skromné, což platí i pro pejskaře a jejich 
čtyřnohé kamarády. Těm je určeno veřejné „psí 
hřiště“ zřízené v rámci revitalizace sídliště, které 
však s časem notně zchátralo. 
 Na špatný stav veřejného zařízení a nepoměr v 
kvalitě pozemku vyčleněného pro Feneček a pro 
veřejný psí výběh jen pár metrů vzdálený od cviči-
ště upozornila v Otázkách a odpovědích například 
Pavlína Hanáková. 
 „Hřiště je v dezolátním stavu. Prolézačky ze dře-
va jsou natolik rozbité, že jsou pro psy nebezpečné. 
Prolézací plastová roura je popraskaná a hrozí 
poranění tlapek psa. Hřiště není zcela zatravněno, 
ale z části jej tvoří podivný povrch jakéhosi velmi 
hrubozrnného písku. 
 Proč se nestaráte o pozemek sloužící veřejnosti, 
který jste sami vytvořili? A proč není pozemek o 

něco větší? Jeden z ideálních pozemků, který mohl 
sloužit pro širokou veřejnost jste pronajali pro účely 
podnikání v oblasti výcviku psů. Shodou okolností 
se také nachází na Písečné v místech bývalého 
baseballového hřiště. Na tento pozemek má přístup 
jen ten, kdo si platí za služby cvičáku. A veřejnosti 
jste zanechali maličký pozemek v dezolátním sta-
vu,“ uzavírá tazatelka.
 S pochopením se však její popis nedostatků 
nesetkal. „Stav výběhu jako havarijní neshledává-
me,“ konstatuje Ing. Rizner z odboru KOM ve své 
odpovědi. 
 Míru pečlivosti, s níž se úředníci věnují dotazům 
občanů, pak dokresluje jeho příslib pokosení trávy 
v rámci plošného sečení sídliště, aniž si všiml, 
že pokud jde o trávu, stěžuje si tazatelka na její 
absenci, nikoliv přebytek.  
 Nad dotazem se tak vznáší věta pronesená 
dalším z přispěvatelů fóra začátkem listopadu 
loňského roku: 
 „Pokud nadále hodláte zásobovat občany Blan-
ska odpověďmi tohoto typu, bylo by asi lepší, 
kdybyste na stránky města pověsili titulek "Otázky 
a odpovědi jsou zrušeny...! Pánové a dámy – nač 
ještě dotazy a odpovědi?“

-kkuc-



Model železnice: 
V zahrádce na Divišově ulici 

Zlaté slunce 
podruhé v Blansku

24. června 20164

BYTOVÝ DŮM BYTOVÝ DŮM 
ABSOLONABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 

SEVERSEVER

PRODEJ ZAHÁJEN

PŘIJME ŘIDIČE 
NA KAMION

NÁSTUP OD 9/2016

Tel. 734 222 734

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz
 Přes čtyřicet krátkých fi lmů mladých tvůrců se utkalo v celostátní soutěži Zlaté slunce. Stejno-
jmenný dvoudenní festival dětské neprofesionální tvorby se letos konal v Blansku již podruhé. 
Animované i hrané snímky byly k vidění v blanenském kině 9. června. 

 Letošní roč-
ník byl třináctý v 
historii festivalu, 
přičemž dříve se 
pořádal v Ústí nad 
Orlicí. Do fi nálové-
ho kola postoupily 
nejlepší snímky 
vybrané na dvou 
zemských kolech 
ve Dvoře Králo-
vé nad Labem a 
v Brně. V brněn-
ském kole se o 
pozornost utkaly 
dva fi lmy Tomáše 
Láníka z Blanska. 
Do fi nále postou-
pil jeden z nich. 
„Tomášův snímek 
Zimní etuda byl 
zároveň nejkrat-
ším soutěžním fi l-
mem, měl jen čty-
řiadvacet sekund,“ 
zmínil programový 
ředitel soutěže Jaroslav Cinkl s tím, že natáčení 
čtyřiadvacetivteřinového snímku trvalo dvě hodiny. 
„Točili jsme sněhuláka, který se nám neustále roz-
pouštěl,“ dodal Cinkl. Film nakonec získal čestné 
uznání. 
 Součástí festivalu bylo promítání soutěžních 
fi lmů v kině, slavnostní vyhlášení výsledků a 
workshopy pro mladé autory. Téma jejich soutěž-
ních snímků nebylo nikterak omezeno. „Jediné, 
do čeho se musely děti vejít, bylo pět žánrových 
kategorií, do kterých fi lmy rozdělujeme, a to je 
hraný fi lm, animovaný fi lm, reportáž, dokument 
nebo experiment,“ uvedl koordinátor festivalu Vít 
Šaroun. Snímky mohly mít maximálně dvacet 
minut. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích 
– do patnácti let a od šestnácti do devatenácti let. 
 Filmy hodnotila odborná porota složená z pěti 
významných osobností českého fi lmu, jejíž před-
sedkyní byla Lenka Poláková, dramaturgyně z 
České televize Ostrava. Dalšími členy poroty byli 
Milan Šebesta z Filmové školy Zlín, scénárista, 
kameraman a režisér Vladimír Beran, výtvarník, 
animátor a držitel nejvyšších ocenění z meziná-
rodních soutěží UNICA Jaroslav Nykl a loutkař 
Bohumír Novák. 

 Porotci hlasovali pro jednotlivé fi lmy přes online 
systém pomocí tabletů. Hodnotili samotný nápad i 
zpracování díla po technické stránce. Slavnostního 
vyhlášení výsledků se zúčastnil prezident světové-
ho výboru UNICA z Velké Británie Dave Watterson. 
„Uděleno bylo celkem 10 zlatých, 8 stříbrných a 11 
bronzových medailí a 8 čestných uznání,“ sdělil Vít 
Šaroun. 
 Zvláštním hostem večera byl youtuber Martin 
Rota. Promítl se snímek Já youtuber, který přiblížil 
několik nejznámějších českých youtuberů. Nechy-
běl ani prostor pro dotazy a diskuzi s youtuberem. 
V pátek pak byl pro mladé fi lmaře připraven celo-
denní workshop, v němž si vyzkoušeli práci v týmu, 
od zadání, přes tvorbu scénáře a natáčení až po 
střih. 
 Celostátní fi nále festivalu Zlaté slunce i v dalších 
letech zůstane v blanenském kinosále. V roce 2018 
se pak v Blansku uskuteční celosvětový festival 
neprofesionální fi lmové tvorby. 
 Některé soutěžní snímky včetně Zimní etudy 
jsou ke zhlédnutí na webu www.fi lmdat.cz. Filmy 
natočené na pátečním workshopu jsou zveřejněny 
na Facebooku festivalu. 

-mha-

 Jiří Šimkůj z Blanska si postavil na zahrádce železnici. Tedy jen model. Zato plně funkční. Místo 
skalky položil koleje a před jeho domem v Divišově ulici se prohání vláček. Projíždí i tunelem dlouhým 
přes jeden metr. 

 Mašinku pouští zájemcům z řad ve-
řejnosti. Poprvé byla v provozu minulou 
sobotu a přišlo zhruba sedmdesát dětí. 
„Byl to můj dlouhodobý sen, něco tako-
vého si udělat. Nejprve jsem si tedy loni 
v září koupil startovací set a postupně 
jsem dokupoval koleje,“ řekl Jiří Šimkůj. 
Zhruba před dvěma měsíci začal za 
pomoci přátel s terénními úpravami 
pozemku a asi měsíc se potom věnoval 
jemnější práci, jako stavění kolejí a po-
dobně. 
 „Ještě to není celé v ideálním stavu,“ 
podotkl majitel železnice s tím, že ná-
dražní budova je zatím jen z papíru. „Ale 
přemýšlím nad plastovými modely, aby 
to tady všechno mohlo být i za deště a 
sněhu,“ dodal. Plánuje ještě prodloužit 
koleje okýnkem do sklepa, aby mohl 
vláček zajet do „depa“ a nemusel se při 
úklidu sundávat z kolejí. 

 Lidé se nyní mohou přijít podívat v sobotu 
25. června od 13 do 19 hodin. Následně se 
bude jezdit za příznivého počasí každou 
druhou neděli v měsíci od 13 do 18 hodin. 
Mimo tyto vyhrazené hodiny nabízí Šimkůj 
možnost individuální domluvy pro větší sku-
piny, například pro základní nebo mateřské 
školy. „Jsem v invalidním důchodu, takže 
není problém se domluvit,“ ujistil. A zájemci 
ze škol se už hlásí. Podívání je zdarma, 
případně za dobrovolný příspěvek. 
 Jelikož je to poměrně nákladný koníček, 
kolejiště hlídá kamera. Model vláčku LGB 
i celé zahradní železnice je postaven v 
poměru 1:22, což odpovídá zhruba úzko-
rozchodkám. 

-mha-
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Blanenské muzeum jede!Blanenské muzeum jede! Muzeum v letošní sezóně doslova rozkvetlo akcemi a aktivitami pro všech-
ny. Koncerty, přednášky, pohádky i science show – vybere si doslova každý. 
Stačí sledovat facebookový profi l či webovou stránku. 

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Podpořme kulturu!

ZÁMEČNICTVÍ - KOVOVÝROBA
Martin Šulc
- výroba z černé a nerez oceli
- brány s elektrickým pohonem
- terasy, schody, zábradlí, ploty atd.
- prodej hutního materiálu
- nákladní kontejnerová 
 přeprava
- zemní práce
- pronájem, půjčovna 
 strojů a nářadí
- veškeré info na webových stránkách

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.czmatessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz

 Všichni obyvatelé našeho města, kteří v posledních letech měli pocit, že kultura v Blansku výrazně 
zaostává, by měli brát jako povinnost objevit se na prvním ročkíku Morava park festu - festivalu, který 
nabídne hudební zážitek všem generacím, ale také celodenní zábavu a atrakce pro děti, doprovodný 
program na zámku pod taktovkou blanenského muzea a v neposlední řadě i dobré jídlo a pití. 

 Dej mi víc své lásky, Snad jsem to zavinil já, 
Dynamit, Jasná zpráva, Jako za mlada. Hity kapely 
Olympic zná asi každý, lidé si je připomínají u táboráku 
i při zábavách, kde je hrají revivalové skupiny. Kdo si 
chce v Blansku konečně poslechnout originál, bude 
mít šanci v sobotu 2. července 2016 na Morava park 
festu. V zámeckém parku zahrají kromě Olympicu i 
Mňága a Žďorp, Mandrage, Slza, Dara Rolins a  Marek 
Ztracený.
 Pořadatelé Morava park festu cílí na tři tisícovky ná-
vštěvníků, tedy nastavenou kapacitu areálu zámeckého 
parku. Vstupenky bude možné si zakoupit na místě v 
den akce již od 11 hod. a to za 590 korun. Děti do 12 
let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.
 Festival počítá i s tím, že v případě úspěchu prvního 
ročníku se na seznamu účinkujících objeví v dalším 
roce i méně známé talentované kapely. Letos odstar-
tuje v Blansku před známějšími kolegy mladá kapela 
Reservoar Dogz v jednu hodinu po poledni. Po nich 
nastoupí Mandrage, Marek Ztracený a v půl šesté 
večer Olympic. Večer pokračuje koncertem Mňágy a 
Žďorp, Slzy a Dary Rolins. Hudební akci bude provázet 
moderátor Pavel Cejnar. Hudební produkce skončí 
před 23. hodinou.

 Morava park fest rozezní centrum Blanska, organizá-
toři myslí i na ty, kteří nepotřebují cítit decibely v celém 
těle. „Máme relax zónu u zámeckého rybníčku, kde 
bude slyšet hudba, ale ne už tak intenzivně a hlavně 
tam bude další doprovodný program festivalu,“ nasti-
ňuje Mokrý. Těšit se návštěvníci mohou na food a drink 
zóny, které mají nabízet co nejpestřejší občerstvení. 
 V sobotu 2. července se ukáže, jestli Blansko a jeho 
obyvatelé akci přijme za svou a bude MORAVA PARK 
FEST pokračovat v dalším roce. Pokud by se akce v 
Blansku neujala a nebyl o ni dostatečný zájem, plánují 
ji pořadatelé přestěhovat do jiného moravského města, 
které má taky městský park vhodný pro tento druh akce.
 Vstupenky budou k mání i na místě, děti do 12 let 
mají vstup ZDARMA! Cena vstupenky není nikterak 
závratná, dalo by se říci, že například ve vedlejších 
Boskovicích za stejnou cenu dostanete vstupenku na 
jeden koncert, v Blansku uvidíte uměleckých seskupení 
šest. Areál bude veřejnosti přístupný od 12 hodin.
 Neseďte doma, přijďte podpořit blanenskou kulturu 
do zámeckého parku a já vám slibuji, že se budete 
dobře bavit!.
Informace o festivalu na www.moravaparkfest.cz a 
www.facebook.com/moravaparkfest
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VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s. 
divize Boskovice

hledá vhodného kandidáta na pracovní místo:

Investiční referentInvestiční referent (-ka) 
ProjektantProjektant (-ka)
Charakter práce:
• Zajišťování přípravy staveb
• Zajišťování podkladů při přípravě a realizaci staveb
• Inženýrská činnost ve výstavbě
• Jednání s úřady a dotčenými orgány při přípravě a realizaci staveb
• Činnosti technického dozoru stavebníka, kontrola provádění staveb
• Zpracování projektové dokumentace staveb vodovodů a kanalizací
• Zpracování nabídek na realizaci vodovodů a kanalizací

Požadované znalosti:
Znalost práce na PC (znalost a orientace v projektové dokumentaci staveb vodovodů 
a kanalizací, orientace v rozpočtech staveb vodovodů a kanalizací, výhodou znalost tvorby 
rozpočtů staveb; práce s SW – Microstation, Buildpower výhodou). 
Základní orientace v právních předpisech se vztahem k výstavbě vodovodů a kanalizací 
(Stavební zákon, Zákon o vodovodech a kanalizacích).

Požadované dovednosti: 
schopnost práce v terénu při dozoru staveb vodovodů a kanalizací, samostatnost, spolehlivost, 
přesnost a aktivní přístup k práci.

Vzdělání a praxe:
• středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání stavebního směru, 
 nejlépe obor vodní hospodářství
• řidičský průkaz sk. B
• praxe výhodou

Nabízíme:
• kvalifi kovanou a zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací
• zázemí stabilní a tradiční fi rmy

Předpokládaný termín nástupu: od 1. 9. 2016 nebo dle dohody.

Místo výkonu práce: Boskovice

Žádosti s profesním životopisem zašlete na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, 
a.s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice nebo na e-mail: kaluza@vasbo.cz, v 
termínu do: 8. 7. 2016

Případné bližší informace:
 tel.: 516 427 234 – Ing. Jaromír Zukal, vedoucí technického útvaru

Děkujeme Vám za projevený zájem pro VAS, divizi Boskovice.



RASTISLAV završuje sezónu 
Smetanovou Litomyšlí
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Pro Bazar Strojů, Nábytku a všeho zboží v 
Dolní Lhotě hledám brigádníka, muže v dů-
chodu, nebo se sníženou pracovní schopností.  
Předpoklad: komunikativní, spolehlivý, s dob-
rou pracovní pověstí, bez záznamu v rejstříku 
trestů, v práci 0 alkoholu. Tel. 602882227.
* www.missiva.cz. Přírodní produkty, sport – 
kondice – vitalita, síla - rychlost - vytrvalost. 
30% Zde - 602882227.
* www.missiva.cz. Prací i úklidové prostředky 
pro alergiky bez fosfátů bez nerozložitelné 
chemie. 30% Zde - 602882227.
* EZOTERICKÉ CENTRUM Blansko, Svitavská 
23 (bývalé ČSAD) - ASTROLOGIE, NUMEROLO-
GIE A VÝKLAD KARET. Pravidelné Ezo večery 
každý čtvrtek, kurzy, semináře a konzultace. 
Tel. 607 907 166, ilona.grimova@seznam.cz, 
www.tajemstviastrologie.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Renault Laguna 1,8 16V, r. v. 98, 153 tkm, zacho-
valý stav, zimní kola, střešní nosič. Cena 30 tis. 
Kč. Tel. 607985531.
* Levně loňský kvalitní med. Cena 120,- Kč/kg - 
květový /světlý/, 140,- Kč/kg - lesní /tmavý/  po 1 a 
5 kg. Po domluvě dovezu větší množství do BK a 
Boskovic. Tel. 723967473.
* Peugeot 106 1.1 rok 97, eko placeno, STK do 3/17, 
za 17 tis. Tel. 605529478.
* Plechovou uzamykatelnou skříň - 3 police, š 100, 
hloubka 40, výška 180cm, vhodná do garáže, sklepa. 
Cena dohodou. Tel. 723363944,723777899.
* Dvě přílby na skútr nebo malou motorku, vel. XXL 
a S. PC 1800 Kč/ks, nyní 800 Kč/ks. Zachovalé, dva 
roky v provozu bez havárie. Tel. 606728334.

* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k 
dlouhodobému pronájmu. Tel. 602882227.
* Pronajmu dva útulné velké pokoje + příslušen-
ství, 7500Kč včetně všeho dvěma dospělým. Tel. 
602882227.
* Pronajmu 1+1. Tel. 737902404, volat večer.
* Nepřekáží doma někomu retro oblečení a potřeby 
pro miminko? Plymo, zavinovačky, chrastitka, dudlíky 
apod. Škoda vyhodit! Tel. 608526518.
* Pronajmu dlouhodobě garáž na Písečné. Tel. 
731670781.
* Nemá prosím někdo stará chrastítka - zvonečky, 
medvídky a i jiné? Prosím nabídněte, i poškozené. 
Tel. 722650359.
* Koupím venkovní dveře 70 x 200 - zahrada. Tel. 
603528066.
* Pronajmu byt 2+1 v Blansku, nám. Republiky. 
Balkon, dům po revitalizaci. Bližší informace na tel. 
606893860, volat prosím po 15 h.
* Z odvoz! Rozkládací pohovka a křeslo na chatu. 
Tel. 602875983.
* Daruji za odvoz poměrně zachovalou ložnici - 2x 
skříň, manž. dvoulůžko, 2x noč. stolky a noč. stolek 
se zrcadlem z masivu, okrové barvy z 50. let v Blan-
sku. Tel. 604151788.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMU - PRODÁMPRONAJMU - PRODÁM
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 
SKLAD, NEBO PŘESTAVBU 

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Nadměrný náklad vyrazil z ČKD

Blanka 
oznamuje

Aktuální předprodej:
Jaroslav Uhlíř s kapelou – 25.6.2016 v 17:00 h, Letní 
kino v Lysicích. Cena v předprodeji 149 Kč dospělí, 49 
Kč děti do 15 let 149 Kč.
Pink Floyd Revival – 25.6.2016 ve 21:00 h, Letní kino 
Rájec-Jestřebí. Cena 220 Kč v předprodeji.
MORAVA PARK FEST – 2.7.2016 ve 12:00 h, Zámecký 
park v Blansku. Cena 440 Kč Vystoupí: Olympic, Man-
drage, Mňága a Žďorp, Marek Ztracený, Dara Rolins, 
Slza, Reservoar Dogz a DJ Pavel Cejnar.
HOP TROP – Koncert pro Karolínku – 6.7.2016 v 19:00 
h, Zámek Blansko. Cena 290 Kč.
HRADY.CZ – Veveří -12.-13.8.2016. Cena 750 Kč 
permanentka, 350 Kč pátek, 500 Kč sobota.
BIO STORY – Divadlo MALÉhRY – 6.9.2016 v 19:00 
h, cena 200 Kč.
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio – 
21.9.2016 v 19:30 h, Dělnický dům. Cena v předprodeji 
300 Kč dospělí, 260 Kč senioři a děti do 15 let.
MINIPÁRTY s Karlem Šípem a J.A. Náhlovským – 
Dělnický dům – 22.9.2016 v 19:00 h, cena 290 Kč.
Veselá trojka Pavla Kršky – 16.10.2016 ve 14:00 h, 
Dělnický dům. Vstupné 200 Kč.
VOXEL + POKÁČ – 5.11.2016 v 19:00 h, Katolický 
dům. Vstupné 160 Kč.

Aktuálně v prodeji:
Poodhalené tajemství Velké Moravy – aneb co nebylo v 
učebnicích dějepisu, autor Zdeněk Beneš. Cena 130 Kč
Hugo František Salm-Reiff erscheidt – autor Petr Sych-
ra. Publikace mapující osudy významného moravského 
šlechtice a osvícence. Cena 150 Kč.
Blansko 880 let – publikace vydaná autorkou PaedDr. 
Janou Křivánkovou. Zobrazuje město a jeho historii ve 
fotografi ích i datech. Cena 150 Kč.

Nové propagační předměty města a regionu: po-
hlednice, magnetky, šňůry na klíče a refl exní pásky.

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-

Den s policií v Blansku

Restaurace “U Golema” 
přijme

kuchaře - kuchařku 
a pomocného 

kuchaře - kuchařku 

Dopolední směny, 
možnost zaučení. 

Tel. 608 707 625

kuchaře - kuchařku

Tel. 608 707 625

 V areálu fotbalového stadionu bylo 
možno prohlédnout si policejní mo-
torku i čtyřkolku a další automobily 
včetně vybavené dodávky pro krimi-
nalistické techniky. „Tradičně atraktivní 
byly ukázky policejního výcviku. Hned 
několik variant zásahů proti pachateli 
předvedli kynologové,“ uvedl policejní 
mluvčí Bohumil Malášek. Nechyběly 
ani ukázky práce se služebními koňmi 
a činnosti policistů ze speciální pořád-
kové jednotky. 
 V rámci preventivní výuky děti plnily 
úkoly na několika stanovištích a mohly 
si tak prověřit znalosti ze zdravovědy, 
první pomoci a dopravních značek. 
Akce vyvrcholila ukázkami hasičských 
a záchranářských zásahů. 

-mha-

 Více než pětistovku školáků přilákala ve středu 15. června na sportovní stadion v Blansku akce Den 
s policií. Blanenští policisté připravili ve spolupráci s dalšími složkami Integrovaného záchranného 
systému program pro děti ze základních škol. 

 Pěvecký sbor "RASTISLAV Blansko, z. s." prožil další úspěšnou sezónu. Na podzim roku 2015 se sbor 
předvedl s Filharmonií Bohuslava Martinů v Blansku, kde nabídl domácímu publiku Rejchovo dílo Te 
Deum laudamus. S tímto dílem také zpěváci putovali v listopadu do německého města Waldsassen, kde 
za spolupráce s tamním sborem a premiérově i s brněnským orchestrem Czech Virtuosi předvedli ještě i 
Mozartovo dílo Velkou mši c-moll. 
 Mezi těmito koncerty však Rastislav musel stihnout 
ještě i výjezd do vzdálenějšího hesenského města 
Wiesbaden, kde zazpíval za doprovodu Filharmonie 
Hradec Králové Orff ovu Carminu Buranu. Toto dílo bylo 
ve stejném obsazení (krom sólistů) reprízované v České 
republice, a to v Novém Boru. V prosinci sbor zvládl tři 
vánoční koncerty - dvě provedení Rybovy České mše 
vánoční v Brně a tradiční vánoční a zároveň výroční 
koncert v Blansku. První část sezóny byla hektická a 
toto nasazení neustávalo ani v dalším období.
 V únoru sbor oprášil skvostné Haydnovo dílo "Po-
sledních sedm slov" koncerty v Hluku a v Konventu 
Milosrdných bratří v Brně - druhé provedení bylo vě-
nováno zesnulému sólistovi panu Aleši Šťávovi. V půli 
března už čekal sboristy výjezd opět do německého 
Wiesbadenu, tentokráte s dalším klenotem - Requiem 
od Giuseppe Verdiho. Duben znamenal přípravu prvně 
na dětský koncert - autorský příběh s písněmi tentokrát 
s názvem Šerlok hólms zasahuje - ale již také pilování 
repertoáru na velkou událost v 
dějinách sboru. Nepředbíhejme 
však. V květnu sbor vystoupil v 
Kuřimi opět s Carminou Carla 
Orff a, tentokráte "pouze" za kla-
vírního doprovodu sborového 
korepetitora Jana Krále, za týden 
poté již následovalo provede-
ní Haydnovy mše Missa Sancti 
Bernardi v Jezuitském kostele v 
Brně.
 Právě toto dílo bude tou pomy-
slnou třešničkou na dortu sezóny 
2015-2016. Spolu s první částí 
z Rejchova Te Dea se pěvecký 
sbor RASTISLAV Blansko před-
vede na festivalu "Smetanova 
Litomyšl" při slavné mši celebro-
vané Mons. Tomášem Halíkem 
v litomyšlském chrámu v neděli 
3. 7. 2016.

 Tento rychlý výčet nezahrnuje mnohé zkoušky, jak 
společné tak individuální, hlasová cvičení, soustředění 
sboru a k tomu všemu náležející organizaci. Díky patří 
hlavně panu dirigentovi Jaroslavu Martináskovi, hlasové 
poradkyni paní Kateřině Šujanové, korepetitorovi Janu 
Královi a Dominiku Pernicovi za pomoc s nácvikem.
 Nutno podotknout, že i přes celosezónní kvapík si 
sbor dokázal udělat čas na děti, jak na jmenovaný kon-
cert z řady "Rastislav dětem", tak na nácvik blanenské-
ho vánočního programu - navíc sbor organizuje rodinné 
letní tábory - právě s akcentem na děti alias Slávčata. 
Zdá se, že tato snaha začíná sklízet první ovoce, sbor 
tuto sezónu zaznamenal významný příliv mladé krve, 
která si považuje za čest, že pomůže rozproudit hlasy 
na akci tak významné jakou je litomyšlský festival. 
Rastislav doufá, že se bude moci s dobrou reprezentací 
Blanska pochlubit svým fanouškům, a děkuje všem za 
přízeň.

-mm-

 V polovině června společnost ČKD Blansko 
Holding, a.s. vyslala do světa jeden ze svých 
největších výrobků za poslední desetiletí. 
Jednalo se o klapkový uzávěr o úctyhodném 
vnitřním průměru 4,5 m a hmotnosti 80 tun, 
který je určen pro novou vodní elektrárnu v 
oblasti Fangut na řece Fani v Albánii.
 Nadměrný náklad je na cestě do italského 
Terstu, kde bude přeložen na loď a dopraven do 
albánského přístavu Drač. Následně se bude po 
souši proplétat serpentinami až do svého cíle. 
 „Výrobek bude sloužit jako bezpečnostní 
uzávěr, a je proto konstruován tak, aby odolal 
obrovským tlakům, které mohou vzniknout při 
prasknutí přivaděče vody k turbíně, při selhání 
dalších uzávěrů před turbínou nebo rozváděcího 
ústrojí turbíny,“ uvedl Radek Švéda z ČKD Blan-
sko Holding. 
 Nadměrný náklad má dorazit na místo na 
přelomu června a července, kdy se zároveň 
přistoupí k montáži uzávěru. 

-mha-
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 Program začal již v pátek večer, kdy účastníci  Program začal již v pátek večer, kdy účastníci 
absolvovali speciální noční orientační soutěž, kterou absolvovali speciální noční orientační soutěž, kterou 
je sraz v Blansku proslulý. Téma srazu, které nejvíce je sraz v Blansku proslulý. Téma srazu, které nejvíce 
doprovázelo právě noční soutěž, bylo 30 000 km doprovázelo právě noční soutěž, bylo 30 000 km 
za 30 dní, což byla původně dobová promo akce za 30 dní, což byla původně dobová promo akce 

časopisu Svět motorů (1976) ku časopisu Svět motorů (1976) ku 
příležitosti vyjetí nové škody 105 příležitosti vyjetí nové škody 105 
- 120. A tak účastníci na speci-- 120. A tak účastníci na speci-
álních úkolech sbírali kilometry álních úkolech sbírali kilometry 
a provázely je příběhy jezdců z a provázely je příběhy jezdců z 
tehdejšího motoristického časo-tehdejšího motoristického časo-
pisu.pisu.
 V sobotu ráno po zahájení a  V sobotu ráno po zahájení a 
úvodní rozpravě začaly soutěže úvodní rozpravě začaly soutěže 
zručností, které testovaly schop-zručností, které testovaly schop-
nosti řidiče a posádky ve znalos-nosti řidiče a posádky ve znalos-
tech předpisů i vozů. Ještě dopo-tech předpisů i vozů. Ještě dopo-
ledně začali závodníci startovat na ledně začali závodníci startovat na 
automobilovou orientační soutěž, automobilovou orientační soutěž, 
která byla zpestřena stanovištěm která byla zpestřena stanovištěm 
sprintů na čas a testem zdravově-sprintů na čas a testem zdravově-
dy. V průběhu této soutěže účast-dy. V průběhu této soutěže účast-
níci hledali podél trati obrázky z níci hledali podél trati obrázky z 
fotopřílohy a odpovídali na otázky fotopřílohy a odpovídali na otázky 
- opět k tématu 30 000 km.- opět k tématu 30 000 km.
 Celý sraz vrcholil autosalonem  Celý sraz vrcholil autosalonem 

v centru města na parkovišti u bývalého hotelu Dukla, v centru města na parkovišti u bývalého hotelu Dukla, 
kde se všechny vozy sjížděly a plnily poslední část kde se všechny vozy sjížděly a plnily poslední část 
soutěže zručnosti - obratnost s vlastním vozem. soutěže zručnosti - obratnost s vlastním vozem. 
Následoval prostor pro hodnocení osobnosti a Následoval prostor pro hodnocení osobnosti a 
automobilu srazu, o kterém rozhodovali účastníci automobilu srazu, o kterém rozhodovali účastníci 
vlastním hlasováním. V 17 hodin vyrazila kolona na vlastním hlasováním. V 17 hodin vyrazila kolona na 
spanilou jízdu městem a přistála na objektu Vyhlídka spanilou jízdu městem a přistála na objektu Vyhlídka 
v Češkovicích, kde proběhlo slavností vyhlášení vý-v Češkovicích, kde proběhlo slavností vyhlášení vý-
sledků a příjemné posezení s odpočinkem po srazu.sledků a příjemné posezení s odpočinkem po srazu.
 Krom každé zmíněné kategorie jsme vyhodnoco- Krom každé zmíněné kategorie jsme vyhodnoco-
vali i celkového vítěze srazu, který posbíral nejvíce vali i celkového vítěze srazu, který posbíral nejvíce 
bodů ze všech soutěží. Tím se letos stala Tereza bodů ze všech soutěží. Tím se letos stala Tereza 
Hloušková z Blanska, tedy "zůstalo to doma". Více Hloušková z Blanska, tedy "zůstalo to doma". Více 
výsledků, fotek a videí můžete sledovat na našem výsledků, fotek a videí můžete sledovat na našem 
webu www.skodadobrodruh.cz nebo facebooku/webu www.skodadobrodruh.cz nebo facebooku/
ssmkcz.ssmkcz.
 Už dnes víme, kdy proběhne další sraz Moravský  Už dnes víme, kdy proběhne další sraz Moravský 
kras: 16. - 18. 06. 2017! Zapište si.kras: 16. - 18. 06. 2017! Zapište si.

-r--r-

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

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:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Připravte se na prázdninové cesty. 
Stylová, prostorná a bezpečná 
Fabia Combi s pětiletou zárukou 
a zvýhodněním může být Vaše již 
od 239 900 Kč.* Odhalte přednosti 
vozu ŠKODA Fabia Combi přímo u nás.

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Fabia Combi: 3,6–4,8 l/100 km, 94–110 g/km

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

mojefabiacombi.cz

ŠKODA Fabia Combi 
měsíčně již od 3 599 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA Fabia Combi 1,0 MPI Active 55 kW v ceně 267 900 Kč (cena s financováním VWFS 239 900 Kč včetně Mobility Plus): splátka předem 
76 810 Kč (32,02 %), výše úvěru 161 790 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 206 000 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 220 291 Kč, 
RPSN vč. pojištění 17,37 %, délka úvěru 36 měsíců, zůstatková hodnota 95 960 Kč, měsíční splátka úvěru 3 068 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 3 599 Kč, úroková sazba 
p. a. 11,63 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje povinné ručení a havarijní pojištění (10% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění 
(60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry klienta jsou věk 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Škodovky se sjely do Blanska
 Letošní 11. ročník Škoda srazu Moravský kras proběhl opět v Blansku. Sjelo se přes 50 vozů a  Letošní 11. ročník Škoda srazu Moravský kras proběhl opět v Blansku. Sjelo se přes 50 vozů a 
nejstarší byl vůz Škoda Spartak z roku 1958. Opět dorazilo i silné zastoupení ze Slovenska - okolo nejstarší byl vůz Škoda Spartak z roku 1958. Opět dorazilo i silné zastoupení ze Slovenska - okolo 
dvaceti vozů.dvaceti vozů.

Mezinárodní superpohár
 Mládežnický baseballový tým Olympie Blansko úspěš-
ně reprezentoval naše město na evropské úrovni. Tato 
baseballová soutěž pro kategorii do 10 let se jmenuje 
Superpohár. Její celorepubliková kvalifi kace (Stříbrný 
Superpohár) proběhla po jednotlivých regionech ve 
dnech 14.-15.května. Olympia Blansko se z této kvalifi -
kace probojovala na fi nálový turnaj (Zlatý Superpohár). 
Závěrečný turnaj proběhl v Praze od 3. do 5. června 
pod záštitou místopředsedkyně poslanecké sněmovny 
Jaroslavy Jermanové. Na fi nálový turnaj se kvalifi kovalo  
šestnáct českých týmů a osm družstev z evropských 
zemí. Blanenští v pátek v základní skupině porazili 
Pardubice, Ostravu a národní tým Maďarska. V sobotu 
Olympia smolně prohrála pouze jediný zápas s pražský-
mi Joudrs a remizovala s pozdějším fi nalistou, týmem 
španělské Barcelony. Z třetího místa však již nemohla 
postoupit mezi osmičku nejlepších. I tak je v této silné 
evropské konkurenci desáté místo výborným výsledkem. 
Navíc Olympia získala v turnaji "skalpy" dalších mužstev 
včetně národních týmů Maďarska a  Běloruska. 

 V dresu  Olympie v Superpoháru nastoupili: Kateřina 
Kinclová, David Hráček, Filip Hedl, Lukáš Kincl, Lukáš 
Burget, Jaroslav Krejčíř, Jan Daněk, Adam Altrichter, 
David Lakota, Tomáš Sitar, Pavel Sedlák, David Lusala.
 Trenéři: Renata Hráčková, Jan Orálek, Jaroslav 
Krejčíř. Techničtí vedoucí: Jan Daněk, Marek Hedl, Petr 
Svítil
 Velké poděkování patří i skupině dvaceti blanenských 
fanoušků, kteří tým v Praze po tři dny povzbuzovali až 
do úplného ochraptění a také všem, kteří s organizací 
naší účasti na turnaji pomáhali.
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foto: Marie Hasoňováfoto: Marie Hasoňová


