
- Prodej bytu OV 3+1 Blansko - Pekařská, 4. p., 87 m2, výtah, balkon...NC– Info. v RK 

- Prodej bytu 1+kk Ráječko, 32 m2, výtah, balkon, parkovací stání... NC – 1.082 tis. Kč 

- Prodej nových bytů OV 2+kk Ráječko, od 47 m2, výtah, balkon... NC– od 1.635 tis. Kč

- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP ...NC – 19,9 mil. Kč 

- Prodej RD 6+1 J. Lady s dvojgaráží, poz. 1.017 m2, nadstandard … NC – 6 230.000 Kč

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně ... NC – Info. v RK

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

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

Blíží se období prázdnin, krásného počasí s teplými letními večery. Čas dovolených, 
kdy se můžete ocitnout jak v roli hosta, tak i hostitele, pokud čekáte návštěvu z 
daleka. Ne každý se uchyluje o dovolené na chalupu nebo k moři a těch, kteří o 
prázdninách poskytují dočasný přístřešek známým a příbuzným, je stále dost. Co 
podniknout v létě v Blansku? Jaké máte možnosti pobavit sebe a známé? To se 
dočtete v dnešním úvodníku.

 Muzika pro Karolínku je hudební festival, 
který má velice bohatou historii. Koná se totiž 
každé léto již od roku 1996 v prostorách nádvoří 
blanenského zámku a pořádá jej Sdružení Ulita. 
Letos v létě v Blansku v rámci festivalu vystoupí 
Žalman a spol., Greenhorns, Stráníci, Jarda 
Svoboda (Traband), Kozí čtvrť, Jananas, Sekvoj, 
Ivoš Cicvárek s Ladou Šimíčkovou, Půljablkoň a 
vokální Mošny. Jak je z názvů účinkujících patrné, 
jde převážně o folk, tramp a country, což jsou 
hudební směry, které k letnímu počasí jaksi patří 
a dokážou navodit výbornou atmosféru. Pokud 
se chcete dozvědět více o festivalu a taky o tom, 
kdo je to Karolínka, zavítejte na stránky karolinka.
ulitablansko.cz.
 Kulturní středisko si pro blanenskou veřejnost 
připravilo již tradiční akci s názvem Gulášobraní. 
Letos bylo datum zvoleno na 29.7., začátek je v 9 
hodin. O uvaření nejlepšího guláše budou i letos 
usilovat týmy amatérských kuchtíků z našeho 
města, v doprovodném programu vystoupí sku-
piny Infernet a Netopýr. Více o akci se dozvíte na 
www.ksmb.cz. Pokud se ptáte po dalších akcích 
pořádaných Kulturním střediskem, pak si budete 
muset počkat. Podle ofi ciálních stránek je v této 
chvíli plánovaná další kultura až na říjen.
 Zajímavou akci připravil pro děti BESIP. Den 
otevřených dveří na Dětském dopravním hřišti 
v Blansku se uskuteční ve dvou termínech, a to 
13.7. a 24.8 od 12 do 18 hodin. Podmínkou účasti 
je věk minimálně 6 let, vlastní dopravní prostředek 
(kolo), helma a dospělý doprovod. 
 Poslední sobota v srpnu bude patřit Půlmara-
tonu Moravským krasem, již tradičnímu závodu 
s kulturním programem, na který se každoročně 
těší tisíce lidí nejen z Blanska.
 Vzhledem k nové vyhlášce o nočním klidu zřej-
mě nemůžeme očekávat žádnou kulturu venku 
po 22. hodině. I tak si myslím, že Blansko má co 
nabídnout jak svým občanům, tak i těm, kteří sem 
přijedou jen na návštěvu. Přes všechna sečtená 
negativa nemůže nikdo říct, že by v Blansku bylo 
mrtvo a není tu co dělat. To však neznamená, že 
bychom nemohli dostat více kultury i sportu. Sami 
to však těžko změníme.

Martin Müller

 Jasně, Blansko je obklopeno mnoha přírodními 
památkami a turistickými zajímavostmi, ale vět-
šinou se k nim musíte dopravit. Moravský kras, 
zámek Rájec-Jestřebí, Nový hrad, Rudické pro-
padání… Určitě budete mít čtrnáct dní co dělat, 
abyste stihli obejít, respektive objet všechna tato 
krásná místa našeho regionu. Nabízí se otázka, 
co nabízí turistům v období letních prázdnin 
konkrétně město Blansko.
 Z historie toho tady moc nemáme a pohled na 
vydlážděné centrum města s naprostou absencí 
hezkých obchůdků a restaurací je na první pohled 
žalostný. Prohlídka centra a korzování po náměs-
tí je tudíž nemyslitelná. Jedinou pamětihodností, 
která stojí za návštěvu, je zámek. Přestože svými 
rozměry nevybízí zrovna k hodinové prohlídce 
interiéru, jeho zrekonstruované nádvoří je moc 
hezké a mimo stálé expozice litiny, měřící tech-
niky a dalších pro návštěvníky připraven docela 
zajímavý program. Přes prázdniny bude Muze-
um Blanenska vystavovat v zámku historické 
mince a další exponáty ve výstavě s názvem 
Mincovní poklady na Hedvábné stezce. Těšit 
se můžete taky na Noc na zámku: přespání v 
prostorách zámku se zábavným (ale také nauč-
ným) programem pro děti. Termíny jsou 28.7. a 
25.8. Více informací nejen o této akci, ale také 
dalších expozicích a prohlídkách najdete na 
www.muzeum-blanenska.cz.
 V létě určitě bude fungovat kino. Blansko sice 
nedisponuje stálým letním kinem, ale ani letos 
nepřijdeme o Kinematograf bratří Čadíků, který 
na náměstí Republiky promítne čtyři fi lmy z české 
produkce: konkrétně půjde o snímky Řachanda, 
Trabantem do posledního dechu, Teorie tygra a 
Všechno, nebo nic. Vstupné bude jako vždy dob-
rovolné a fi lmoví fanoušci mohou kinematograf 
navštívit od soboty 8.7. do úterý 11.7.
 Na nedělní dopoledne jsou milovníkům (pře-
vážně) dechové hudby již od 18. června serví-
rovány promenádní koncerty před blanenskou 
radnicí. Představí se v něm několik hudebních 
souborů z Blanska, ale také z Jedovnic, Kunštátu, 
Boskovic, Protivanova, Letovic, Lysic a dalších. 
Koncerty začínají vždy v 10 hodin a jejich pořada-
telem je přímo město Blansko. Program najdete 
na www.blansko.cz.
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Stížnosti na pohřební službu v Blansku pokračují

V Blansku soutěžili mladí fi lmaři

 V minulém vydání jsme psali o tom, že stížnostmi na Pohřební službu JUDr. Raabová se začalo zabývat město. Dnes bychom informace rádi doplnili o vyjádření 
majitele Pohřebního ústavu Holub a o článek v rubrice Očima občanů, který nám poslala paní Klimešová. 
 „JUDr. Raabová ve článku tvrdí, že CD bylo na obřadní 
síň doručeno pozdě. To se však nezakládá na pravdě. 
Převzetí CD a žádost o přehrání byla správě obřadní 
síně předána 12. 5. 2017 v dopoledních hodinách, a to do 
rukou paní Miroslavy Žilkové, zaměstnankyně PÚ Blansko 
s.r.o., která i s datem doručení tuto žádost potvrdila. Dle 
mého názoru čtyři dny před obřadem nejsou krátká doba 
na to, aby se CD v délce trvání necelých 18 minut nedalo 
vyzkoušet. CD bylo před předáním námi přehráno ve dvou 
našich přehrávacích zařízeních v celé délce a nevyskytl 
se sebemenší problém,“ vyjádřil se Pavel Holub k minule 
popisovaným potížím s přehráváním CD při smutečním 
obřadu. 
 Stížnostem, které přišly od Pavla Holuba na Pohřební 
ústav JUDr. Raabová, se město nadále věnuje. „Předal 
jsem záležitost panu Vítkovi z odboru komunální údržby, 
který měl za úkol se tím zabývat. Tento týden o tom 
budeme jednat, posuzovat oprávněnost stížností a panu 
Holubovi zašleme vyjádření,“ uvedl v úterý starosta Blan-
ska Ivo Polák. 

Očima občanů
 Před rokem a půl nám zemřel syn, jehož pohřeb jsme 
řešili přes pohřební službu Holub, se kterou jsme byli velice 
spokojeni. U pohřebního ústavu paní Raabové jsme řešili 
pouze hrobové místo. Pronajali jsme si ho v nejnovější 
části blanenského hřbitova a zakoupili jsme od paní 
Raabové betonový základ, který - jak nám bylo sděleno 
- může po domluvě s městem dělat jenom ona, aby byly 
všechny základy stejné. Po několika měsících, kdy zem 
dostatečně slehla a vybrali jsme kamenickou fi rmu, jsme 
zaplatili náhrobek a vše k tomu potřebné. Ale zjistili jsme, 
že základ je na několika místech prasklý. Pozvali jsme tedy 
zedníka a ten po zkontrolování základu zkonstatoval, že 
ho máme reklamovat, protože není udělaný tak, jak by měl. 
V kanceláři paní Raabové jsme tedy sepsali reklamaci. 
 Po pár dnech manžel s paní Raabovou mluvil a bylo mu 
řečeno, že základ je v naprostém pořádku, peníze nám 

vráceny nebudou a že odpověď již byla odeslána písemně. 
Čekali jsme tedy, ale odpověď nepřicházela. Přišla až za 
14 dní a bylo v ní, že základ je udělán správně, tak, jak 
ho dělají všichni ostatní, a že za praskliny si můžeme 
sami neošetřením betonu. Pozvali jsme si tedy znovu 
zedníka a ten nám řekl, že beton se nijak neošetřuje a 
že praskliny vznikly kvůli dírám v základu, do kterých se 
dostane voda, ta v zimě zmrzne a beton nad ní praskne. 
Manžel šel tedy znovu za paní Raabovou a ta už se s ním 
nechtěla vůbec bavit. Oznámil jí, že si pozveme statika 
a necháme si vypracovat posudek, načež paní Raabová 
odpověděla výsměšně, jestli ji jako dáme k soudu.
 Nejdříve jsme ale zašli na město na komunální odbor, 
protože jsme žili v domnění, že pokud hřbitov patří městu, 
měli by nám tam pomoct. Na komunálním nám ale bylo 
sděleno, že náš problém je mimo kompetence města a 
že město tento problém řešit nebude. Při naší další ná-
vštěvě komunálního odboru nám bylo slíbeno, že s paní 
Raabovou promluví. Paní Raabová jim řekla, že se s námi 
chce domluvit a že problém je na naší straně.. jak jinak... 
A to jsme na komunálním předložili fotky a odpověď na 
reklamaci.
 Manžel šel tedy opět za paní Raabovou pro tu slíbenou 
domluvu, ale nebyl prakticky puštěn ke slovu a zvýšeným 
hlasem mu bylo sděleno, že nás dá paní Raabová k 
soudu za pomluvu na úřadě. Byli jsme už i rozhodnutí, 
že necháme na vlastní náklady špatný základ odstranit a 
udělat nový, jenže to nešlo, protože by s tím paní Raabová 
musela souhlasit, a s ní se nedalo mluvit. Nechali jsme si 
vypracovat posudek od statika, abychom měli v ruce do-
kument o stavu základu, a tento jsme museli samozřejmě 
zaplatit. 
 Na České obchodní inspekci nám řekli, že máme dát 
paní Raabové další šanci vše dořešit, a to tak, že jí máme 
písemně sdělit naše požadavky, včetně požadavku na pro-
placení statika, a dát jí lhůtu, po jejímž uplynutí, pokud to 
nesplní, se máme obrátit znovu na ně. Dopis jsme poslali 
a po uvedené lhůtě se nic nedělo. K dopisu byl přiložen i 
posudek od statika. 
 Manžel tedy znovu zašel za paní Raabovou a zkusil se 
s ní domluvit. Bohužel opět nebyl skoro připuštěn ke slovu 
a zvýšeným hlasem mu bylo sděleno, že žádné peníze 

zpět nedostaneme a že ji to nezajímá, načež manžel to 
už nevydržel a řekl jí, že nechá přešetřit, jak nakládá s 
majetkem města. Po této větě do manžela paní Raabová 
několikrát strčila. Manžel šel ihned znovu na komunální a 
tam mu řekli, že to město řešit nebude. Šel tedy na policii a 
tam podal hlášení o napadení a také si objednal schůzku s 
panem starostou. Hned druhý den paní Raabová poslala 
dopis, ve kterém nám napsala, že nám peníze vrátí, ale za 
posudek nám peníze nedá, protože jsme ji neinformovali 
o tom, že posudek budeme dělat, což je lež. Několikrát jí 
to bylo sděleno. Uvedla, že nám prý peníze chtěla vrátit 
celou dobu. 
 Dopis nám byl předložen panem starostou v době, kdy 
jsme ještě netušili, že byl poslán, a bylo nám přislíbeno 
prošetření celé věci. Pan starosta manželovi řekl, že ne-
tušil, že jsou nějaké problémy a že pod něho komunální 
odbor nespadá. Napsala jsem email i panu místostarostovi 
Crhovi a ten mi odpověděl, že ho celá věc mrzí, že si po-
zvali zaměstnance komunálního odboru a i paní Raabovou 
na jednání. A že v dopise od paní Raabové stojí, že nám 
peníze vrátí, takže tím je vlastně vše dořešeno.
 S tím já ale nesouhlasím. Nelze přece přejít její chování 
a hlavně už máme i strach za ní vůbec jít. Policie předala 
incident s napadení na město, ale zatím se nic neděje. 
To paní Raabová opravdu může psychicky ubližovat 
občanům a napadat je?? A tím že nám po těch šílenos-
tech co jsme museli zažít, po těch probdělých nocích a 
probrečených dnech milostivě vrátí peníze a tím je vše 
vyřešeno?? 
 Nehledě na to, že po vrácení peněz se základ vrátí do 
jejího vlastnictví a její zaměstnanci budou základ odstraňo-
vat. S tím nesouhlasím a nechci aby něco dělali na místě, 
kde leží můj syn, chci, aby to dělal člověk, který má úctu 
k zesnulým a bude to dělat s opatrností a s ohledem na 
to, aby neporušil rakev s ostatky. 
 Ze všech stran slyším jen samá negativa na paní Raa-
bovou. Nedokážu pochopit, proč vůbec k celé věci došlo.... 
Bylo to tak zbytečné a pro nás tak stresující, podle mého 
názoru si tohle majitel pohřebního ústavu prostě nesmí 
dovolit. Chci přeci jen, aby náš syn měl důstojné místo 
posledního odpočinku… Nic víc. 

Klimešová 

 Třicet fi lmů, které vytvořily děti a mládež do 19 let, se utkalo o přízeň odborné poroty na celostát-
ním fi nále soutěže Zlaté Slunce 2017. To se konalo již potřetí v Blansku. Žáci z fi lmového kroužku na 
Základní škole Erbenova získali čestné uznání. 

Freddieho sloupek
Kom(EU)die

 Dobře víte, jak vstřícný chovám ve svém srdci 
vztah k Evropské unii, takže následující text nebude 
zřejmě pro nikoho z vás překvapující, ale považuji 
zároveň za nutné některé skutečnosti mé „lásky“ k 
této instituci upřesnit, či dovysvětlit.
 V principu spolupráci v Evropě neodmítám a byl 
bych jistě pošetilý, kdyby tomu tak bylo. Nejsme 
národem nikterak významným jak vojensky, tak eko-
nomicky, takže se bez užších ekonomických vazeb 
jistě neobejdeme. Stejně tak, jako se neobejdeme 
bez spolupráce v oblasti obrany. Proto dává členství 
jak v Evropském HOSPODÁŘSKÉM společenství, 
tak v NATO smysl a nic proti ní nemám.
 Co mne ale trápí daleko víc je snaha o potlačení 
národní identity, kterou lze vysledovat napříč EU, 
snaha o vnucování jisté formy „mezikulturní spo-
lupráce“ tak, jak funguje v jiných, dnes by se dalo 
říci „vysokorychlostních“ zemích EU, namátkou ve 
Francii, v Německu nebo (bohužel) ve staré dobré 
Anglii. Kam takové obratné začleňování jiných kultur 
vede si můžeme počíst téměř každý týden na hlav-
ních stranách jakéhokoli periodika.
 Mezi největší komedianty v rámci EU patří para-
doxně dva státy, dříve nepřátelsky naladěné jeden 
vůči druhému a dnes snažící se svorně udržovat 
směr a rychlost vývoje našeho drahého kontinentu, 
který se ovšem plnou parou řítí tam, kde záda ztrácí 
své slušné jméno. Jen posuďte následující zajímavý 
fakt... 
 Přijímání takzvaných uprchlíků a jejich „začlenění“ 
do přátelského prostředí francouzsko-německého, s 
bohatou nabídkou sociálních programů a pobídek, a 
k tomu tolerancí k jejich kulturním odlišnostem takřka 
bezbřehou, je naprosto v pořádku. Dokonce, protože 
ve Francii i Německu to vše tak báječně funguje, 
chtějí nám (ať chceme nebo ne) dát „čichnout“ k 
těmto programům také.
 Když se ovšem jedná o „vlastní“, tedy Evropské 
občany, pak nový Francouzský president tvrdí, že 
takový dělník z Polska, Slovenska, Česka nebo 
Maďarska narušuje svojí přítomností ve Francouzské 
ekonomice „zdravé“ konkurenční prostředí, protože 
dělá stejnou práci za často nižší mzdu. Německo 
mělo dokonce po několik let od rozšíření EU o naše 
státy předjednanou výjimku z volného pohybu pra-
covních sil z tzv. nových členských států.
 Na jedné straně tedy importujme lidi, kteří naši 
společnost často obohatí o nějaký kulturní program 
typu „náklaďákem do lidí“ a na straně druhé za-
braňme práce schopným a chtivým z „vlastních řad“ 
pracovat a vytvářet společné, chcete-li tedy Evropské 
hodnoty.
 Nezlobte se na mne, ale to není normální. Jistěže 
můžete namítnout, ne každý přistěhovalec je skry-
tým, militantním islámským teroristou. Oni prý tedy 
mezi nimi jsou, ale je jich mizivé procento. Snad. 
Ale když mi bude každý den někdo servírovat jídlo 
a jen mezi řečí mi sdělí, že existuje jedno procento 
šance, že po konzumaci dojde ke smrtelné otravě, 
mám jasno, zda do rizika půjdu nebo ne... Radši si 
připravím něco svého...
 Krásný den...

Freddie (freddiemail@email.cz)

 Soutěžní snímky do Blan-
ska postoupily ze dvou před-
cházejících klání ve Dvoře 
Králové nad Labem a v Brně, 
do nichž bylo přihlášeno 74 
fi lmů. „Myslím si, že soutěž 
má čím dál lepší úroveň fi l-
mů, opravdu stojí za to se 
přijít podívat, co vytvořily děti 
a mládež v České republice 
za uplynulý rok. V Blansku 
se schází to nejlepší z dět-
ské neprofesionální tvorby,“ 
vysvětlil jeden z pořadatelů 
Jaroslav Cinkl. 
 Jde o fi lmy o maximální 
délce 20 minut. Soutěžící 
jsou rozděleni do dvou vě-
kových kategorií – děti do 
patnácti let a mládež od šest-
nácti do devatenácti let. Dále 
se fi lmy dělí žánrově na reportáže, hrané snímky, 
animované snímky a experimentální tvorba. 
 Blanenští ve své reportáži zachytili oslavy šede-
sátiletého výročí své školy. „Bohužel jsme nestihli 
uzávěrku Zlatého Slunce, máme dva nebo tři nové 
fi lmy, které půjdou do soutěží na podzim. Jedním z 
nich je fi lm, do něhož vkládám velké naděje – je to 
klasická groteska natáčená na blanenském zámku. 
Díky laskavosti vedení muzea se nám tam podařilo 
natáčet. Věřím, že tento fi lm bude úspěšný a získá 
mnoho ocenění,“ podotkl Cinkl. 
 Odborná porota udělala rozbor každého soutěžní-
ho fi lmu a udělila ocenění. V porotě zasedli drama-
turgyně z České televize Ostrava Lenka Poláková, 
dále Milan Šebesta, Vladimír Beran, Jaroslav Nykl 
a Michael Carrington. Kompletní výsledky a odkazy 
na zhlédnutí některých soutěžních snímků najdete 
na http://www.fi lmdat.cz/.

 „Každý rok zveme nějakého zajímavého hosta – 
loni to byl youtuber Martin Rota, letos pozvání přijala 
režisérka fi lmu Lichožrouti Galina Miklínová,“ zmínil 
pořadatel. 
 Po slavnostním vyhlášení výsledků se tedy 
soutěžící i veřejnost mohli zúčastnit moderované 
besedy s režisérkou, po níž následovalo promítnutí 
fi lmu Lichožrouti. Na pátečním workshopu, který byl 
odměnou pro soutěžící, mohly děti natočit fi lm pod 
vedením lektorů a mohly také svoje vytvořené či 
vznikající fi lmy s lektory konzultovat. 
 Příští rok v červnu se opět bude v blanenském 
kině konat Zlaté Slunce, a poté na přelomu srpna a 
září bude Blansko hostit celosvětovou soutěž UNICA 
2018, v níž se utkají dospělí autoři neprofesionální 
fi lmové tvorby. „Myslím si, že Blansko bude dobře 
připraveno,“ uzavřel Jaroslav Cinkl. 

-mha- 

Nerušte!Nerušte!
 Docela jsem se pozastavil nad tím, že tři dny v červnu 
máme výjimku z nočního klidu. Napřed 9.6. charitativní 
běh You Dream We Run, potom 17.6. zábava v Aqua-
parku a nakonec 24.6. Morava Park Fest. Nešlo mi to 
do hlavy. Vždyť přece před koncem roku vydalo město 
Blansko osm termínů, které budou mít výjimku, přičemž 
na červen vycházely pouze dva dny! Předpokládal jsem 
bláhově, že termíny jsou dány pevně a jejich doplnění 
tím pádem nebude možné. Mýlil jsem se.
 Abychom si rozuměli. Hned na úvod musím říct, že 
jsem rád za každou akci, která se v našem městě děje, 
ať už je to hudební festival, taneční zábava, letní kino 
nebo cokoli jiného. Už proto mě docela dost namíchnul 
nový zákon, jež vešel v platnost koncem minulého roku, 
a který dost podstatně omezil možnosti pořadatelů. 
Ale budiž – musíme se srovnat s tím, co nám ti nahoře 
naservírují. A tak přišlo to, co přijít muselo.
 Dne 16.12. byla na webu blansko.cz zveřejněna 
Zastupitelstvem schválená nová obecně závazná vy-
hláška s osmi termíny, kdy je možno porušit zákonem 
stanovenou dobu nočního klidu. Nebylo žádným pře-
kvapením, že tyto termíny byly povětšinou ve dny, kdy 
město nebo KSMB pořádají své vlastní akce, případně 
je mohutně podporují, např. Pálení čarodejnic, Vítání 
sv. Martina, BAMBIfest nebo You Dream We Run. Jako 
cenu útěchy dostali ostatní pořadatelé dva termíny v 
létě, ve kterých mohou kulturu po 22. hodině provozo-
vat. Dovětek „Není možné žádat radu města o udělení 
výjimky z této vyhlášky“ zněl sice trochu nabubřele, ale 
docela jasně. Pochopil jsem, že jsou to termíny, přes 
které nejede vlak. 
 Jenže ouha! 
 V původní vyhlášce s účinností od 31.12.2016 byla 
uvedena třetí sobota v červnu. V tento den proběhla 
zábava v Aquaparku. Dne 7.3.2017 zastupitelé doplnili 
vyhlášku o čtvrtou sobotu v červnu – termín Morava 
Park Festu. O udělení výjimky pro tento hudební festival 
se mluvilo už koncem loňského roku, proto jsem se divil, 
že výjimku hned nedostal?! Celá záležitost na mne 
působí tak, jakoby někdo na úřadě neuměl napočítat do 
čtyř a pak tento nedbale provedený, složitý matematický 
úkol muselo Zastupitelstvo opravit. 
 Jak vidíte, na žádosti dle města sice nebude brán 
zřetel, ale pokud se to bude hodit, vyhláška změnit 
jde. Příklad číslo dvě: Kinematograf bratří Čadíků na 
náměstí. Ten výjimku taky dostal (Vyhláška č. 4 ze dne 
06.06.2017). Tak vidíte, že to jde!
 Co na to říkáte? Tak schválně… Zkuste přijít na úřad s 
žádostí o povolení akce s dobou trvání přes 22. hodinu. 
Pokud si chcete ušetřit čas, předem vám můžu říct, jak 
to dopadne. Úředníci se odvolají na jejich obecně závaz-
nou vyhlášku, kterou může změnit pouze Zastupitelstvo. 
Před zákonem jsme si přece všichni rovni! Jenže někteří 
jsou si očividně rovnější. A to se ještě přitom dovedou 
tvářit, jakoby neuměli do čtyř napočítat…

Martin Müller

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.
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Na kávě s Markem Novákem 
Muzeum Blanenska nedávno zaměstnalo archeologa. Je jím sympatický mladý muž 
Marek Novák, se kterým jsem se sešla, abych se dozvěděla, čím se takový archeolog 
u nás zabývá. 

Sponzor rubriky:

 Prvního výzkumu jsem se zúčastnil ještě 
na střední škole, kdy jsme kopali část zaniklé 
středověké vsi v místech starého Jevíčka 
u kostelíčka sv. Bartoloměje. Během studia 
archeologie jsem pak absolvoval tři povinné 
terénní praxe na polykulturní pravěké lokalitě 
v Těšeticích u Znojma, na velkomoravském 
hradišti Pohansko u Břeclavi a na středověkém 
hradě Rokštejn u Brtnice. Zde by se student 
měl naučit základům archeologické exkavace. 
Kromě povinné praxe jsem se pak účastnil i 
mimoškolních záchranných výzkumů, které 
probíhají různě, například v místech budoucích 
obchodních nebo rodinných domů, fabrik, pro-
stě všude tam, kde probíhá jakákoliv stavební 
činnost, při které hrozí, že by mohly být zničeny 
archeologické nálezy. A v nížinných oblastech 
Moravy prakticky všude, kde kopnete, máte 
šanci, že se nějaká archeologie objeví.

 Co se najde? 
 Nejrůznější pozůstatky lidského života. Mo-
hou to být různé části sídlišť s obytnými, 
hospodářskými nebo výrobními objekty, dále 
pohřební nebo kultovní areály s množstvím 
nejrůznějších keramických, kamenných, kos-

těných nebo kovových nálezů.
 Co se s nimi pak dělá? 
 Jsou převezeny do laboratoře, kde jsou ošetřeny, kovy 
jsou nakonzervovány, keramické fragmenty jsou posle-
povány a zrekonstruovány do původních tvarů, pokud to 
jejich nálezový stav umožňuje. Poté jsou uloženy do de-
pozitáře příslušného muzea, kam náleží podle legislativy. 
Ideální je, když jsou nálezy dále odborně analyzovány 
a publikovány pro odbornou veřejnost alespoň formou 
nějakého článku v archeologickém periodiku. Kromě 
zveřejnění v odborných kruzích, je zapotřebí nálezy 
prezentovat také širší veřejnosti, nejlépe formou výstavy 
nebo přednášky. 

 Co jste našel nejzajímavějšího? 
 Z hlediska hodnoty materiálu, byly asi nejcennější 
stříbrné hrozničkovité náušnice nalezené na kostře ženy 
na pohřebišti u rotundy na Pohansku u Břeclavi. Žena 
pravděpodobně patřila k výše sociálně postavené vrstvě 
společnosti, neboť byla pohřbena v blízkosti kostela a 
měla na sobě tyto náušnice, což je poměrně cenná věc, 
ne všechny pohřbené ženy v té době tyto šperky měly. 
Pro mě osobně byly však nejzajímavější a nejcennější 
krásně zdobené bronzové halštatské spony, které jsme 
našli při prospekcích na hradisku.

 Je podle vás důležité zkoumat minulost? 
 Pro mě to určitě důležité je, jinak bych to nedělal, 
kdybych v tom neviděl smysl. Myslím si, že je dobré znát 
svou minulost a svoje kořeny. Z něčeho je možné se i 
poučit. Třeba současná migrační krize – s podobnými 
přesuny nebo vpády některých kočovných kmenů se 
setkáváme už od pravěku, nebo v tzv. období stěhování 
národů. To může být docela zajímavá paralela. Můžeme 
se snažit rozklíčovat, jak to tenkrát probíhalo, nakolik to 
ovlivnilo tehdejší komunity, zda zanikly nebo prošli ně-
jakou transformací. Nebo jak probíhaly zániky a kolapsy 
civilizací, které známe z historie? Vývoj společnosti je 
zajímavý a myslím si, že jeho studium pro nás smysl má. 

 Co je vaší náplní práce v blanenském muzeu? 
 Tady v muzeu funguji především jako kurátor archeo-
logické sbírky.  Starám se o její zabezpečení, uchování 

 Pod pojmem archeolog si představím hlavně 
Egypt a pyramidy. Co dělá archeolog v našich pod-
mínkách? 
 Předmět studia je stejný jako v případě starověkého 
Egypta, snažíme se poznat život lidské společnosti pře-
vážně z období, z nichž ještě nemáme písemné prameny 
a prehistorických památek je k tomuto studiu v Evropě 
velké množství, takže se určitě nenudíme. Samozřejmě 
Egypt a pyramidy, to je nejvíc zprofanované a vybaví se 
to každému, ale k tomu je speciální obor egyptologie, 
archeologii Středomoří, tedy starověkému Řecku a Římu 
se zase věnuje obor klasické archeologie. Evropská 
archeologie, v našem případě středoevropská, je zamě-
řená na pravěk, protohistorii, raný a vrcholný středověk, 
případně novověk. Snažíme se objevovat pozůstatky 
po našich předcích a prostřednictvím archeologických 
pramenů rekonstruovat jejich život.

 Jak to probíhá prakticky? Studujete hlavně z lite-
ratury nebo vyrážíte do terénu a něco vykopáváte? 
 Objektem našeho studia jsou archeologické prameny. 
A abychom je získali, musíme je nejprve objevit, v našem 
případě tedy vykopat ze země, což v knihovně neuděláte. 
V počátcích archeologie 19. století se kopalo různě, kde 
se dalo, zvláště atraktivní byly bohatě vybavené pohřby 
pod mohylami. Některé nálezy byly objeveny i náhodně 
při různých stavbách. V oblasti Moravského krasu byly 
zase velkým lákadlem jeskyně, kde bylo objeveno mnoho 
pozůstatků po životě tehdejších lidí. Starší výzkumy nám 
sice přinášejí velké množství často úžasných nálezů, 
většinou ale postrádáme kvalitní dokumentaci, čímž 
nálezy ztrácejí na své hodnotě. V současné době není 
situace už tak divoká, výzkumy se musí řídit platnou 
legislativou, takže dnes si člověk nemůže jen tak říct, 
že si půjde kopat do lesa nebo do jeskyně, na vše musí 
být patřičné povolení. Výzkumy jsou také fi nančně ná-
ročnější, takže ideálně potřebujete mít grantový projekt, 
abyste mohli bádat. V případě záchranných archeologic-
kých výzkumů, ty probíhají nejčastěji, hradí náklady na 
výzkum a zpracování provozovatel stavby, díky které je 
daná archeologická památka zničena. 

 Jakých výzkumů jste se zúčastnil? 

pro budoucí generace a o její rozrůstání a obohacování. 
Přijímám nové nálezy, ať už ze záchranných výzkumů 
od kolegů, kteří je v okolí provádějí, nebo od lidí, kteří do 
muzea nosí své nálezy. Jakmile získáme jako muzeum 
licenci na provádění archeologických výzkumů, budeme 
moci získávat nálezy i z vlastních terénních prospekcí. 
V blanenském muzeu archeolog nebyl skoro 25 let a za 
tu dobu byla archeologická sbírka muzea ochuzena o 
řadu artefaktů, které byly odevzdány do jiných institucí. 
To doufám, že se změní a sbírka se rozroste.
 K práci archeologa v muzeu samozřejmě patří i vý-
stavní činnost. V současné době připravujeme novou 
stálou expozici archeologie s názvem Cesta do pravěku 
Blanenska, což mě momentálně zaměstnává nejvíce. Do 
budoucna to budou různé krátkodobé výstavy s arche-
ologickou tematikou. Aktuálně můžeme čtenáře pozvat 
na výstavu s názvem Mincovní poklady na Hedvábné 
cestě, která se bude otevírat 29. 6. v 18.00.
 Jelikož muzeum je kulturně-vzdělávací instituce, 
patří k náplni mé práce i publikační činnost a práce s 
veřejností, nejčastěji formou různých akcí či přednášek 
o archeologii Moravského krasu i o archeologii obecně. 
Zvažuji do budoucna i založení archeologického kroužku, 
ale to je zatím jen nápad. 

 Zmínil jste termín terénní prospekce. Co to zna-
mená? 
 Vytipujeme si nějakou lokalitu a snažíme se ji pro-
zkoumat, aniž bychom přitom kopli do země. Terénním 
výzkumem se lokalita jednou provždy ničí, ale terénní 
prospekce zahrnují škálu nedestruktivních metod, 
povrchové sběry, letecké snímky, geofyzikální metody 
aj., které nám umožňují lokalitu poznat, aniž bychom ji 
výkopem narušili. V současné době nejvíce používáme 
detektor kovu, abychom zachránili nálezy, než skončí v 
nepovolaných rukách. Což se bohužel děje velmi často.

 Co je hlavním problémem, když detektor kovu 
používají laici? 
 Použití detektoru samo o sobě ilegální není, ale 
nesmíte přitom kopnout do země. Všechny nálezy jsou 
dle zákona majetkem státu a ze země je smí vyjmout 
pouze archeolog. Při nevědomém vykopávání nálezů 
jsou totiž porušovány archeologické kontexty, které nám 
často o povaze samotného předmětu mohou prozradit 
více než předmět samotný. Pokud je člověk patřičně 
nezdokumentuje, informace, které v podzemí přečkaly 
tisíce let, jsou defi nitivně ztraceny.
 Díky nástupu detektorů vzrostlo množství kovových 
nálezů neskutečným způsobem. Byly objeveny často 
dosud neznámé a unikátní věci. O velkou část jsme však 
již v minulosti díky tzv. hledačům pokladů přišli. Buď si je 
lidé suší doma na polici nebo v šuplíku, nebo v horším 
případě končí na černém trhu a poté v soukromých 
sbírkách v zahraničí. Lidem nedochází, že takto okrádají 
sami sebe, je to naše společné kulturní dědictví a máme 
právo se o něm dozvědět maximum, všichni. Někteří lidé 
mívají také dost zkreslenou představu o archeolozích, 
nebo s nimi mají špatnou zkušenost a do muzea se bojí 
chodit, že jim budou nálezy nekompromisně zabaveny, 
přitom jim nedochází, že pro nás je mnohdy důležitější 
ta informace, kterou nález přináší, nikoliv nález samotný. 
Ale abych všem nekřivdil – jsou mezi nimi i tací, které 
baví hledání jako takové a nálezy poctivě odevzdávají. S 
řadou z nich se dá za určitých podmínek spolupracovat 
a přináší to uspokojení na obou stranách, což je v rámci 
daných možností ideální řešení. Řada z nich jsou lokální 
patrioti a chtějí svou činností přispět k poznání svého 
regionu, a když pak na výstavě u předmětů uvidí své 
jméno čestného nálezce, mohou na to být právem hrdí.

 Jak bude vypadat archeologická expozice? 
 Expozice je zaměřená na pravěk a raný středověk 
Blanenska a budou v ní prezentovány nejdůležitější 
nálezy a klíčové lokality z této oblasti. Expozice bude 
rozčleněna do čtyř místností tematicky rozdělených 
podle materiálu, který se používal na výrobu většiny 
nástrojů, tedy doba kamenná, bronzová a železná a 
raný středověk. Návštěvník bude expozicí procházet 
proti proudu času od nejmladších období raného stře-
dověku a skončí v době kamenné u neandrtálce. Pro 
dobu kamennou máme bohatou pramennou základnu 
v Moravském krasu, kde byla osídlena řada jeskyní, 
pro dobu bronzovou jsou atraktivní žárová pohřebiště, 
dobu železnou zase charakterizuje nález v Býčí skále 
a pro raný středověk jsou charakteristické místní že-
lezářské hutě. Plánujeme vystavit i mincovní poklady, 
které byly nalezené na katastru Blanska. Jelikož většina 
významných pravěkých nálezů byla učiněna převážně 
na konci 19. a na počátku 20. století, skončily tyto nálezy 
v Moravském zemském muzeu nebo v Naturhistoris-
ches museu ve Vídni. S oběma muzei však jednáme 
a připravujeme zápůjčky vybraných nálezů. Možná se 
tak do Blanska dostanou po dlouhé době originální 
nálezy z Býčí skály, což je velká vzácnost. Rovněž 
vyrábíme repliku pohřebního vozu z Býčí skály, což 
byla na tehdejší dobu řemeslnicky ohromně pracná a 
velmi symbolická záležitost.
 V expozici také chceme dát důraz na to, aby lidé viděli 
i nálezy, jak vypadaly v době, kdy fungovaly. Většinou 
jsou v muzeích prezentovány nálezové stavy předmětů, 
ale my bychom chtěli návštěvníkům ukázat všechny ty 
zkorodované meče a další předměty v jejich původní krá-
se, jak opravdu vypadaly, když je lidé používali. Expozici 
budou doplňovat také barevné ilustrace a rekonstrukce 

klíčových lokalit a událostí z pravěku Blanenska z rukou 
manželů P. a P. Dvorských a L. Baláka.

 Kdy se má archeologická expozice otevřít?
 Plánuje se to na začátek příštího roku. Odhaduji 
přibližně únor 2018. Ještě nás čeká spousta práce.

 Jak jste se ke svému oboru dostal?  Táhlo vás to 
od malička? 
 Od malička ani ne, ale jak jsem předesílal, moje první 
brigáda byla na archeologickém výzkumu, kde byla 
skvělá atmosféra a dobrá parta lidí, tam mě to chytlo. 
Navíc odkrývat ze země pozůstatky historie mi přišlo 
fascinující. Později jsem se účastnil dalších výzkumů, 
tam už mnohdy taková pohoda nebyla ;-), ale přesto 
jsem přemýšlet o studiu tohoto oboru. Koketoval jsem 
ještě jeden čas s restaurátorstvím uměleckých děl, ale 
archeologie mě nakonec pohltila. 

 Co vás na tom baví, láká? 
 Objevování minulosti, zvědavost a touha přijít na 
něco nového, co ještě není známé. Obdivuji i zručnost 
tehdejších lidí prostřednictvím těch krásných předmětů, 
které už dnes nedokážeme vyrobit, neznáme jejich 
technologie. Baví mě přemýšlet nad tím, k čemu mohli 
používat jednotlivé předměty, které my už dneska nezná-
me, a jak mohl vypadat jejich život. Zajímalo by mě, jak 
moc se pleteme, myslím si, že asi dost, protože myšlení 
tehdejších lidí muselo být úplně jiné.

 Jaká je profesionální deformace archeologa? 
 Když jdete po poli, tak automaticky hledáte nálezy 
a úplně se nedokážete dívat po okolí (smích). Když se 
začnete koukat, tak zjistíte, že všude kolem vás něco 
je, pozůstatky starých cest, valy, mohyly, zaniklé osady, 
nebo třeba tady na Blanensku hojné stopy po těžební 
činnosti železné rudy.

 Jaké jsou vaše další zájmy? 
 Mám rád přírodu, rád si zahraji badminton, nebo šachy, 
rád plavu, vařím, rád si pochutnám na dobrém jídle anebo 
se podívám na dobrý fi lm. V posledních letech mě dost 
chytla i práce na zahradě. Jelikož jsem archeolog, mám 
k půdě a k hrabání v hlíně blízko. Do budoucna uvažuji, 
že bych zkusil pěstovat i nějaké starší pravěké odrůdy, 
třeba obilovin, ale to chce více času. Někde jsem zahlédl 
zprávu, že se už klonují mamuti, chtěl bych vidět mamuta 
naživo, vy ne? 

 Nad tím jsem nikdy nepřemýšlela…
 To muselo být fascinující zvíře. 

 Jak bude podle vás vypadat práce archeologa 
třeba za sto let? Bude ještě co objevovat? Vždyť 
dnes už všechno píšeme, zaznamenáváme… 
 A přesto se mnohdy neví, jak to bylo. Stále se řeší 
různé kauzy i několik let staré a pořád jsou v tom rozpory. 
To jsou ale spíše jednotlivosti, které z hlediska historie 
nebudou mít pro budoucí generace valný význam. A jak 
to bude vypadat za 100 let? Těžko říci. Je možné, že v 
rámci zachování alespoň části kulturního dědictví, které 
nám bude ještě zbývat, budou klasické terénní výzkumy 
na ústupu. Pravděpodobně budou překonány některé 
dnešní teorie, stejně jako dnes jsou překonané některé 
teorie z 19. století. Archeologie je humanitní obor, nikoliv 
exaktní věda, takže teorie se na základě aktuálního po-
znání neustále vyvíjejí, proměňují a zpřesňují. Doufám, 
že budou vyvinuty takové metody, které nám umožní 
datovat jednotlivé střepy. A kdo ví, třeba už budeme umět 
cestovat v čase a budeme se moci do pravěku konečně 
podívat (nadsázka). Určitě ale bude pořád co zkoumat. 
Když třeba projíždím kolem obřích skládek, tak si říkám, 
že za pár stovek let to bude jednou důležité naleziště :-)

Marie Hasoňová
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Přemostění řeky: Jednání o odkupech
pozemků směřují ke konci

Dechová hudba každou neděli na náměstí

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720
móda 
  Dana

Svatební salon Dany Beránkové 

v Horní Lhotě nabízí:

*svatební šaty i ve větších 

velikostech+doplňky

*společenské šaty dlouhé

*bílé šaty do tanečních

*šaty pro družičky

Tel:777925553, www.modadana.cz 

HLEDÁME PRACOVNÍKY 
DO ÚKLIDOVÉ FIRMY

- možnost brigády i pracovního poměru

- místo výkonu práce: Blansko, Boskovice a okolí

- ranní i odpolední směny

- vhodné pro ženy, muže, studenty i seniory

   
Životopisy zasílejte na: 

    alchema@alchema.cz

   Více informací na tel. čísle: 

    516 416 444

   Najdete nás na adrese: 

    Alchema s.r.o., Dolní Palava 26, 

    678 01  Blansko

 
Živ

    
   

  Víc

   

  Na
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 Ve vývoji přípravy plánovaného přemostění řeky Svitavy od ulice Fügnerovy na Brněnskou došlo 
k posunu, a to zejména v jednáních směřujících k ukončení výkupu pozemků. 
 „Řešíme tři aktuální případy – jde o společnosti 
Lidl, Porta Spes a Elita semenářská. Schvalovali 
jsme kupní smlouvu pro Lidl. Ten reagoval rychle a 
už jsou předloženy smlouvy k vzájemnému odsou-
hlasení. Firma Porta Spes má předložit smlouvy do 
příštího jednání rady a v zářijovém zastupitelstvu se 
jimi budeme pravděpodobně zabývat,“ sdělil starosta 
Blanska Ivo Polák. S fi rmou Elita semenářská by se 
mělo odkoupení pozemků uzavřít do konce letošní-
ho roku, nejpozději na prvním zastupitelstvu v roce 
2018. 
 Co se týká výkupu pozemků od soukromých 
vlastníků, s jedním jsou smlouvy již předjednány a 
s druhým se vedou jednání. „Doufám, že jednání 
dojdou ke kladnému konci, byť nejsou jednoduchá. 
Do konce roku 2018 bychom chtěli mít veškeré 
pozemky v této lokalitě vypořádány,“ upřesnil Polák. 

 Aby mohla investiční akce začít, musí také dojít ke 
změně územního plánu, což by se mělo uskutečnit 
v září tohoto roku, kdy bude změny schvalovat za-
stupitelstvo. 
 V neposlední řadě je třeba připravit zadávací řízení 
na zpracovatele projektu a inženýrskou činnost. Byl 
zaslán koncept zadávací dokumentace na kraj k 
připomínkám, načež se vedení města se zúčastnilo 
jednání na krajském úřadě, kde došlo k ujasnění 
připomínek. „Už by nemělo docházet k zádrhelům 
a zadávací řízení na zpracovatele projektu by mělo 
proběhnout,“ ujistil starosta. 
 Přemostění Svitavy má ulevit centru města přede-
vším v době dopravních špiček, kdy stojí kolony od 
železničního přejezdu zejména na ulicích Svitavská, 
Vodní, Smetanova a Komenského.  

-mha-

 V neděli 18. června byla zahájena série promenádních koncertů, které se budou konat během letních 
prázdnin každou neděli od 10 do 11 hodin na náměstí Svobody v Blansku. Prvními účinkujícími byly 
hudební soubory ze Základní umělecké školy Blansko. 
 Každou neděli pak vystoupí jiný 
dechový soubor z Blanenska a okolí. V 
případě nepříznivého počasí se koncert 
nekoná. 
25. června: 
Dechový soubor ZUŠ Jedovnice
2. července: 
Dechová hudba Blansko
9. července: 
Dechová hudba Lipovanka
16. července: 
Dechová hudba Boskověnka
23. července: 
Holóbkova mozeka z Prostějova
30. července: 
Dechová hudba Olšověnka
6. srpna: 
Dechová hudba Lysice
13. srpna: 
Mládežnický dechový soubor ZUŠ Letovice
20. srpna: Ať dál píseň má zní vám pro radost 

(Zdeněk Krupica, Johana Skálová, Pepíno Kolář, 
Pavel Svoboda)
27. srpna: 
Dechová hudba Kunštát
3. září: Aritmic Band ZUŠ Kuřim

Nabízíme Vám příležitost stát se součástí 

týmu společnosti zaměřené na dodávky 

energetických staveb a technických zařízení 

budov.

  VEDOUCÍ ZAKÁZEK / STAVBYVEDOUCÍ
VAŠE ÚKOLY
- operativní řízení zakázek v oblasti 

 energetických staveb a technických 

 zařízení budov

- řízení interního montážního týmu 

 a koordinace subdodavatelů

- materiálové a technické zabezpečování

 stavby

NABÍZÍME
- zaměstnání v perspektivní, 

 dynamicky rostoucí fi rmě

- prostor pro profesní a kariérní růst

- přátelský pracovní kolektiv a odpovídající 

 pracovní vybavení

- fi nanční ohodnocení odpovídající 

 dosahovaným výsledkům

POŽADUJEME

- vzdělání technologického 

 nebo stavebního směru – SŠ/VŠ

- praxe v oblasti dodávek montážních 

 celků nebo stavebnictví min. 3 roky

- chuť pracovat s lidmi, 

 komunikativnost

- spolehlivost

- ŘP - sk.B

V případě zájmu zašlete svůj profesní 

životopis na e-mail info@cergo.cz 

CERGOMONT s.r.o. | Sukova 1052/6 | 678 01 Blansko
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Zámecká Sýpka slaví 
5 let od rekonstrukce

 Zámecká Sýpka zažila dobu slávy i svůj vlastní pád a když jsem se před několika lety dozvěděl, že 
má dojít k rozsáhlé rekonstrukci a z kultovního podniku v Blansku má být hotel s restaurací a pivnicí 
v jednom, zaradoval jsem se a nemohl se dočkat změn. To jsem ještě netušil, že investor vezme re-
konstrukci zcela z gruntu a Sýpku promění doslova k nepoznání. Čas nekompromisně uhání dopředu, 
a tak si v těchto dnech připomínáme již pět let od otevření znovuzrozené legendy blanenské gastro-
nomie – hotelu Zámecká Sýpka.

 Hned při první návštěvě Sýpky po její rozsáhlé 
rekonstrukci jsem si práci šéfkuchaře Radima Knesla 
a jeho kolektivu nemohl vynachválit. Pokrmy podle 
posledních světových trendů umí potěšit chuťové 
pohárky a kuchař je servíruje tak, aby si taky stráv-
níkovo oko přišlo na své. Není divu, že sem mnoho 
Blanenských chodí opakovaně. Jídlo je skutečně to, 
co hotel zvládá na výbornou. 
 Svůj den můžete začít báječnou snídaní. Na 
Sýpce si dáte jak studenou, tak teplou kuchyni v 
podobě šunky s vejci, omelety, klobásek nebo párků. 
Marně přemýšlím, kde jinde v našem městě máte tuh-
le možnost. Možná to bude tím, že Zámecká Sýpka 
je přece jenom hotel. A ne ledajaký! Na stránkách 
booking.com je ohodnocen jako naprosto výjimečný a 
známka 9,5 z 10 z něj dělá nejhodnotnější ubytování 
v regionu.
 Přes týden si můžete vybrat některé z pěti jídel 
poledního menu, cena startuje na 89 Kč. Přestože 
obdržíte oběd s cenovkou do sta korun včetně 
polévky, najíte se dosyta a hotové jídlo vypadá na 
první pohled tak, že by se dalo vyfotit na obálku 
kulinářského časopisu. 
 Kdykoli si můžete vybrat ze stálého jídelního 
lístku, ovšem na Sýpce byla zavedena ještě jedna 
novinka, kterou je tzv. Nabídka šéfkuchaře. Ta se 
mění každý týden a najdete v ní předkrm, polévku, 
několik hlavních chodů i dezert. Tato jídla většinou 
podléhají momentální sezóně, Nabídka šéfkuchaře 
je dynamická, moderní, má šmrnc a jiskru. 
 Velmi často se v jídelním lístku objevují ryby. 
Zajímalo mne, jak je to s čerstvostí těchto vodních 
živočichů. Pravda je taková, že do restaurace něko-
likrát týdně přijede chladící vůz a šéfkuchař si přímo 
v něm vybírá materiál vhodný do své kuchyně. Stává 
se tak docela běžně, že ryby vylovené ve středu v 
Chorvatsku máte ve čtvrtek v poledne na talíři.
 Když si to spočítáte, šéfkuchař Radim Knesl se 
svým týmem nabídnou hostům okolo 300 druhů jídel 
každý rok, což je číslo úctyhodné.
 Ve sklepních prostorách Sýpky se nachází rozsáhlá 
pivnice. Na čepu najdou milovníci pěnivého moku 
rovnou šest druhů piva. Povětšinou se jedná o piva 
menších pivovarů a pokud patříte mezi štamgasty, 
můžete o budoucím pivním repertoáru rozhodovat 
sami. Jediná značka, která je ve stálé nabídce, je 
vlastní značka Zámecké Sýpky, pivo GARDE. 
Jedná se o spodně kvašené nepasterizované dva-
krát chmelené pivo s obsahem alkoholu 4,2 %, které 
nemůžete nikde jinde ochutnat, jelikož se jedná o ori-

ginální recepturu vytvořenou přímo pro tento podnik. 
Ještě jste ho neochutnali? Koukejte to napravit!
 Díky stále vzrůstajícímu zájmu veřejnosti o exo-
tický rum je pro všechny milovníky tohoto destilátu 
připravena na Sýpce tzv. Rumová karta. Ochutnáte 
dvanáct druhů rumu z celého světa, přečtete si něco o 
jejich historii a zkompletujete tak skutečně exkluzivní 
nabídku, kterou jinde v Blansku budete těžko hledat.
Jedinečná svatba na Zámecké Sýpce.
 Hotel se stal díky své poloze, zázemí, kuchyni i 
možnosti ubytování místem, kde často mladí pořádají 
svatbu. Vedení hotelu vychází budoucím novomanže-
lům vstříc a nabízí zprostředkování těchto životních 
událostí na klíč. V portfoliu Sýpky jsou vizážisté, 
kadeřnice, hudebníci, květinářky, fotografové a další 
služby, které dnešní náročná nevěsta potřebuje. K 
ruce vám přijde vhod i svatební koordinátorka. Obřad 
pro vás nachystají pod širým nebem v zámeckém 
parku, odtud své hosty přivedete ke slavnostní tabuli, 
následně je můžete ubytovat a sami si užít svatební 
noc v překrásném a romanticky vyladěném apartmá. 
Vše na jednom místě, o nic se nemusíte starat a váš 
vstup do manželství může být dokonalý…
 Byla by škoda se nezmínit o podniku, který přímo 
sousedí se Zámeckou Sýpkou, a který má stejného 
provozovatele. Tím podnikem je Bowling, který v 
parku nad zámkem funguje již 13 let. Můžete si zahrát 
na osmi certifi kovaných prvotřídních dráhách. Na léto 
je připravena akce pro rodiny s dětmi: 150,- Kč za 
hodinu zábavy každý den včetně víkendů od 10 do 
17 hodin. 
 Zábavnou hru s koulí a kuželkami můžete spojit 
třeba s dobrým obědem. Ať už využijete nabídku 
denního menu nebo stálého jídelního lístku, určitě 
neodejdete zklamaní. Taky na bowlingu funguje 
týdenní Nabídka šéfkuchaře.
 Nyní by měli zbystřet všichni fanoušci ledního 
hokeje, konkrétně Komety Brno. Dne 30. června 
od 16 – 20h si na Bowlingu můžete prohlédnout po-
hár Mistra ligy, který k nám do Blanska přiveze jeho 
čerstvý spolumajitel Filip Král, který jej společně s 
Kometou letos vybojoval. Součástí programu bude 
i autogramiáda a tento den by si neměl nechat ujít 
žádný sportovní fanda. Kdo ví, kdy zase na tuto trofej 
dosáhne některý z Blanenských.
 Pokud byste chtěli vidět, jak se hraje bowling, mů-
žete přijmout pozvání na 24 nonstop turnaj družstev, 
který se tu bude konat 28. – 29. července. Jedná se 
o charitativní akci pro Domov Olga. Princip je docela 
jednoduchý – za každý strike (všechny shozené 

kuželky) daruje bowlingová 
herna do kasičky 1,- Kč. 
Jen pro představu – za 
24 hodin se všem hráčům 
dohromady podaří naházet 
okolo 8.000 striků, takže ve 
fi nále se suma zaokrouhlí 
a do Domova Olga putuje 
10.000 Kč na pomoc hen-
dikepovaným. Záslužné, 
viďte?
 Jsem rád, že máme 
v Blansku místo, kde si 
můžeme užít radost ze hry, 
dobře se najíst a napít a 
nemusíme se stydět zde 
ubytovat příbuzné, známé 
nebo obchodní partnery. 
Zámecká Sýpka pro mne 
bude vždycky místem, kam 
se budu rád vracet.

-r-

BRIGÁDNĚ:BRIGÁDNĚ:

PŘIJMEMEPŘIJMEME
HLAVNÍ PP:HLAVNÍ PP:

- rozvoz pizzy- rozvoz pizzy

- práce za barem- práce za barem

- výpomoc do kuchyně- výpomoc do kuchyně

- servírka / číšník- servírka / číšník

- kuchař / ka- kuchař / ka

Tel. 775 11 77 88Tel. 775 11 77 88
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Škola, do které chodím rád
 Místní akční skupina Moravský kras na jaře vyhlásila výtvarnou a literární soutěž na téma Škola, do 
které chodím rád. V úterý zástupci projektu předali ocenění vítězům a zároveň tím zahájili výstavu, 
jež představuje soutěžní díla. 

 Výstavu je možné navštívit v Ga-
lerii města Blanska do 30. Červ-
na. „Smyslem soutěže bylo otevřít 
společně s žáky téma jejich vztahu 
ke škole a podpořit komunikaci a 
spolupráci mezi dětmi v rámci tříd-
ních kolektivů,“ uvedla koordinátor-
ka projektu Klára Kučerová z MAS 
Moravský kras. 
 Ke dni uzávěrky soutěže se sešlo 
33 výtvarných prací, na nichž se po-
dílelo celkem 318 autorů. „V kategorii 
A (malba, kresba) byla nejhojněji 
zastoupena věková skupina čtvrtých 
až šestých tříd. Nejmenší byl zájem 
starších žáků, kteří se však zapojili 
do části literární,“ upřesnila koordinátorka. 
 Šlo o krásné a podnětné práce i odvážná vyjád-
ření. „Do literární soutěže bylo přihlášeno 12 děl od 
11 autorů, skutečný počet zapojených žáků však byl 
mnohem vyšší, neboť toto téma zpracovávalo několik 
tříd v rámci slohového cvičení, přičemž vyučující 
zaslali pouze výběr nejlepších prací. Do animace, 
kterou k výstavě uspořádali organizátoři soutěže v 
rámci přehlídky volnočasových organizací Bambifest, 
se pak zapojily další desítky žáků,“ doplnila Kučero-
vá.

Výsledky literární části soutěže:
Kategorie 4.-6. třída
1. místo Adam Šebek (ZŠ TGM)
2. místo Tereza Machatová (ZŠ Křtiny)
3. místo Ivona Bartoníčková (ZŠ TGM)
Kategorie 7.-9. třída
1. místo Jan Straka (ZŠ TGM)
2.-3. místo (shoda bodů) Viola Kučerová (ZŠ TGM), 
Natálie Ruby (ZŠ Křtiny)

Výsledky výtvarné soutěže, malba, kresba:
Kategorie MŠ
1. místo MŠ Žďár
2. místo MŠ Rodkovského 2 b
3. místo MŠ Rodkovského 2 b, třída Koťátka

Kategorie ZŠ 1.-3. třída
1. místo 1. A ZŠ TGM
2. místo 3. C ZŠ TGM
3. místo ZUŠ Jedovnice (3. třída ZŠ)
Kategorie ZŠ 4.-6. třída
1. místo ZŠ Křtiny, 6. třída
2. místo ZUŠ Jedovnice 5. třída
3. ZŠ Křtiny 5. třída
Kategorie ZŠ 7.- 9.třída byla zrušena pro malý počet 
zaslaných prací, zvláštní ocenění získala ZŠ TGM, 
práce Ema Kouřilová, Anna Machačová, Anežka 
Klimešová

Individuální práce:
1. místo Tomáš Lusala, Kryštof Ševčík, 6. B, ZŠ 
Salmova
2. místo Jolana Žáčková, 5. třída, ZŠ Olomučany
3. místo Kateřina Změlíková, 9. A, ZŠ TGM
4. místo Viola Kyzlinková, Anežka Pieglová 7. A 
ZŠ TGM
4. místo Ondřej Sáňka, ZŠ Olomučany, 1. třída
Kategorie fotografi e byla zastoupena jen jednou 
prací autorů Nelly El Khatib (9.B) a Duong Tuan 
Hung (9.A), která tímto získala zvláštní ocenění. 
Cenu pořadatele získala dále  4. třída ze ZŠ Lipůvka. 
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Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.
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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
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! 
Kvalitní loňský tmavý med přímo od včelaře z 
čisté přírody Blanenska. Cena 140,- Kč/kg -  v 
1 a 5 kg sklenicích. Po domluvě dovezu větší 
množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Pěknou rohovou kuchyňskou linku dekor olše - 
folie, rozměr 200x270 cm a digestoř Franke. Vše již 
v demontovaném stavu, možno zaslat foto. Cena 
20.000,- Kč. Tel. 728855630.
* Pěkné záclony do 5 pokojů, velikostně šité do 
bytu o šířce pokoje 3,5 m, novější s řasící páskou i 
starší zachovalé, z toho 2x dlouhé pod radiátor, 2x k 
radiátoru a 1x doprostřed radiátoru. Cena dohodou. 
Tel. 728855630.
* Klávesy Yamaha PSR E453 (5 oktáv, v záruce, vč. 
stojanu, vhodné pro žáka ZUŠ), masivní židličku 
"rostoucí" (cca pro dítě 2+), autosedačky ("kolíbku"  
a návazný typ) a podsedák do auta. Cena vždy 
dohodou, kontakt: klient777@seznam.cz
* Část zahrady, ovocný sad cca 2500 m2 v Blansku. 
Osobní jednání, cena dohodou, tel. 702309493.
* Citroen AX za 16 tis. Kč. Tel. 735910321.

      PRODEJ    

* Koupím skládací kolo ESKA a jiné, starší, i vrak. 
Tel. 777575857.
* ěním byt 1+1 ve vlastnictví  města na ulici 9.května 
14, Blansko za stejný s větší kuchyní nebo za větší 
+ doplatek. Tel. 773646999.
* Nabízím pronájem garáže u zastávky ČD Blansko-
-město. Tel. 608723153.
* Našel by se někdo, kdo daruje nepoužívanou 
promítačku na fi lmy 8mm a cívky 8mm či jakékoliv 
jiné kinematografi cké příslušenství? Tel. 737002332.
* Koupím cihlový byt v Blansku 2+KK nebo 2+1. Tel. 
737900946. Bez RK.

      RŮZNÉ    

Siemens Electric Machines, s.r.o. Drásov 
ihned přijme operátory zakázkové výroby 
(i bez praxe v oboru).  

Nástupní mzda 21 - 25 000 Kč. Odměna 
za nástup 10 000 Kč a mnoho dalších 
benefi tů. 
Dále hledáme skladníky s nástupní mzdou 
23 000 Kč a odměnou 10 000 Kč za nástup. 

Kontakt: Tereza Sichová,  Tel.: 720 954 683 
Email: tereza.sichova@siemens.com

Unikátní koncert Pink Floyd
v Rájci-Jestřebí již popáté

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální
předprodej:
Pink Floyd Revival – 1.7.2017 ve 21:00 hod., Letní 
kino Rájec-Jestřebí, vstupné 220 Kč v předprodeji, 
250 Kč na místě, děti do 150 cm 150 Kč.
KilianGang Motosraz 5.ročník – 21.7.-23.7.2017 od 
15 hod, Areál pod lesem Voděrady. Vstupné do 31.5. 
450 Kč, do 16.7. 550 Kč, na místě 600 Kč.
Kamil Střihavka a Leaders! – 6.8.2017 v 19:30 hod, 
Letní kino Lysice. Vstupné do 30.6. 250 Kč, děti do 
15 let 50 Kč.
Žalman a spol. 28.6.2017 v 19:00 hod., nádvoří 
Zámku Blansko. Vstupné v předprodeji 200 Kč.
Pozdní sběr, Roman Dragoun a Folk Team 8.7.2017 
v 19:00 hod., Letní areál Býkovice, vstupné v před-
prodeji 200 Kč. 
Moravskehrady.cz - Veveří 11.-12.8.2017, vstupné v 
předprodeji: pátek 11. 8. 400 Kč, sobota 12. 8. 520 
Kč, permanentka 820 Kč.

Aktuálně
v prodeji:
Publikace Vzpomínka na minulost – Od Ježků po 
Adast. Autor Miroslav Buchta popisuje detailní historii 
známého blanenského podniku a doplňuje ji bohatou 
fotografi ckou přílohou. Cena 150 Kč.
Publikace Blansko – brána Moravského krasu. 
Výpravná publikace představuje historii i součas-
nost Blanska, jeho památky, osobnosti i kulturní a 
sportovní život. Cena 280 Kč.
Sborník Muzea Blanenska 2016 – tentokrát s články 
s tématem historie průzkumů propasti Macocha, 
vápencové těžbě v Moravském krasu, čtení o Elišce 
Wanklové, salmovských strojírnách nebo vsi Svatá 
Kateřina. Cena 170 Kč

Aktuáln
pozvánka:
Srdečně Vás zveme na Promenádní koncerty, které 
se uskuteční vždy v neděli před budovou radnice. 
Začátky koncertů v 10:00 hod. Těšit se můžete na 
vystoupení souborů dechové hudby i základních 
uměleckých škol. Za nepříznivého počasí se koncert 
nekoná.

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

 Jiří Müller a Radan Liška. Jména dvou bláznivých fanoušků legendární skupiny PINK FLOYD, kteří 
pořádají dnes již tradiční open air koncerty v Rájci-Jestřebí. Hlavní roli zde hraje skvělá brněnská 
kapela, dnes už mezinárodně uznávaný tribute band DISTANT BELLS, bez nadsázky nejlepší revival 
v česku! Letos má koncert podtitul The Best Of a uskuteční se 1. července od 21 hodin v letním kině 
v Rájci-Jestřebí. 

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

 Proč zrovna Pink Floyd?  
 JM: Oba jsme generace, která vyrůstala na poctivé 
rockové muzice jako Deep Purple, Led Zeppellin 
apod. Muziku Floydů jsem sice znal, ale nebyla to 
moje TOP skupina. Zlom nastal v roce 1994 a jejich 
koncert na Strahově, kterého jsme se zúčastnili oba 
dva i když jsme se ještě neznali. 
RL: Ale hlavně koncert The Wall Rogera Waterse 
16.4.2011 v Praze, to nás nadchlo tak, že jsme si 
řekli, že něco takového musíme spáchat. Letos 
proběhne již pátý ročník koncertu. 

 Jaké byly začátky? 
 JM: Z dnešního pohledu velmi amatérské, ale 
dělané s nadšením. O koncertu jsme přemýšleli snad 
dva roky, hledali jsme kapelu a místo, kde koncert 
udělat. Nakonec se to všechno sešlo a my si splnili 
sen. 
 RL: Snažíme se vizualizaci dělat pokud možno 
precizně, ale jak říká Jirka, je to amatérské, takže 
sami nikdy nevíme, jak to vlastně klapne a vyzní z 
pohledu diváka. 

 Očekávali jste, že koncert se stane „tradič-
ním“? 
 JM: Na začátku mě vůbec nenapadlo, že někdy 
bude pátý ročník tohoto koncertu. Po úspěchu prv-
ního koncertu jsme začali přemýšlet, jak pokračovat 
dál. Dali jsme si za cíl přinést divákům co možná 
nejširší záběr z tvorby Pink Floyd. 
 RL: První ročník byl z větší části průřez The Wall, 
druhý ročník byl věnován Dark side on the moon, třetí 
albu Wish you were here a loňský albu Animals. Na 
letošní rok jsme společně s kapelou vybrali snad to 
nejlepší z tvorby Pink Floyd, zkrátka The Best Of. 

 Jak probíhá příprava koncertu? 
 JM: Po skončení koncertu si vždy necháme měsíc 
klidu a pak již začínáme přemýšlet o dalším ročníku. 
Vymýšlíme, co se bude hrát, jaké kulisy vyrobíme, 
které sponzory oslovíme apod. Hektické to začíná 
být tak dva měsíce před koncertem, když zjistíme, 
co nám chybí zařídit, vyrobit apod. 
 RL: No Juro, přiznejme si, že už během příprav 
aktuálního ročníku v letním kině nám přicházejí 
nápady, co bychom mohli udělat příští ročník nebo i 

ročníky další. Prostě tam 
na nás padne ta atmosfé-
ra a nápady se najednou 
hrnou. 

 To se snad nedá 
stihnout ve dvou? 
 JM: Tak to doopravdy 
ne. Máme velké štěstí 
na kamarády z rájeckého 
fotbalu. Oni jsou všichni 
moc šikovní a vše připraví 
podle našich představ. 
Bez nich by to fakt ne-
šlo. Chtěli bychom jim 
touto cestou poděkovat. 
Na přípravu koncertu v 
areálu letního kina máme 
totiž pouze dva dny. A 
je to vždycky hektické a 
někdy i nervózní. Vždy 
tam ale je perfektní parta 
a já říkám, že pro mě je 

hlavní ta atmosféra při chystání. Koncert je pak ta 
pověstná třešnička na dortu. 
 RL: Jasně, bez těch lidiček, co nám pomáhají, by to 
nešlo. Většina z nich Floydy v podstatě ani neposlou-
chá a někteří je ani neznali, ale asi to naše nadšení 
je strhlo a baví je to. Ale taky nesmíme zapomenout 
na sponzory. Bez jejich pomoci to taky nejde, takže i 
těm velice děkujeme. 

 Jakým způsobem zajišťujete počasí? 
 JM: Modlíme se (smích). Koncert probíhá za kaž-
dého počasí. Kapelu máme zajištěnu střechou. Diváci 
se musí přizpůsobit, ale zatím počasí vycházelo. Jen 
jednou byla zima. 
RL: Jo, hlavně aby nám zase nenavlhla pyrotechnika... 

-r-
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ROZHODNĚTE SE

A BUDE TO VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozů FABIA COMBI TRUMF: 

4,4l – 4,9l/100 km, 101-111 g/km

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.

Model ŠKODA FABIA COMBI v provedení TRUMF vás potěší skvělou 

výbavou, která zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání 

s dálkovým ovládáním, rádio, přední mlhové světlomety, malý kožený 

paket a další. ŠKODA FABIA COMBI TRUMF je nabízena včetně 

prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, s možností 

50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc 

s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč. 

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům 

ŠKODA nebo si objednejte testovací jízdu na Infolince ŠKODA,

tel. 800 600 000. ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

274 900 Kč
ŠKODA FABIA COMBI TRUMF

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o., Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz

Závody OBL jsou tu i v létě

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira
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NOVE
míchání
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 Po sérii závodů v květnu a v červnu běžce v červenci čekají tři závody, a to MUM, Desítka Moravským 
krasem a Nemojská devítka, přičemž MUM nabízí náročnou trať v délce 43 km, Desítka Moravským 
krasem rovinatý závod a Nemojská devítka návštěvu do sousedního okresu.
 3. etapa Moravského ultramara-
tonu z Blanska do Lomnice je na 
programu již 4. července ve 14 resp. 
15 hodin. Vyráží se ze Sportovní-
ho ostrova Ludvíka Daňka a hned 
po startu je třeba zdolat náročné 
stoupání na Hořice. Poté následuje 
seběh do Černé Hory a pokračuje se 
směrem Malá Lhota na Žernovník. 
Potom dále přes Dlouhou Lhotu 
a Kunčinu Ves až do Lomnice u 
Tišnova. I když jde o nejobtížnější 
závod, jaký můžeme v termínovce 
OBL najít, je to opravdu výjimečný 

zážitek. Běží se krásnou přírodou. Běžce čekají 
náročné výběhy a seběhy, a navíc se mohou potkat 
s legendami ultramaratonu, jako je Daniel Orálek 
nebo Sigrid Eichner.
 Hned v sobotu 8. 7. se běží Desítka Moravským 
krasem. Start je v 18 hodin. Trať vede od Skalního 
mlýna k Punkevním jeskyním a dále Pustým žlebem 
až k obrátce na pátém kilometru a zpět. Celou dobu 
se běží po asfaltu a trať je to velmi rychlá. Vítěz 
minulého roku, Rober Míč, ji například prolétl v čase 
32:55. Posledním červencovým závodem je pak 
závod z Vyškovska. Je jím Nemojská devítka, která 
se koná 15. 7. v 10 hodin. Devítikilometrová trať 
vede po silničních a lesních cestách kolem Nemojan. 
Poté následuje letní přestávka a závody OBL se opět 
rozběhnou na konci srpna.
 Z mužů si po 13 závodech zatím nejlépe vede 
Tomáš Jančík z Elite Sport Boskovice. Z žen je na 
tom prozatím nejlépe Alena Žákovská z Horizont Kola 
Novák Blansko. Zajímavě se také vyvíjí Žákovská 
liga Tajovský reality, ve které počet hodnocených 
závodníků dosáhl čísla 162. Některou z medailí si 
vysoutěžilo již 26 malých sportovkyň a sportovců - 2 
starší žákyně, 5 mladších žákyň, 8 mladších žáků, 8 
dívek z přípravky a 3 chlapci z přípravky. A co je po-
těšující, již máme tři zlaté medailisty – Elišku Širokou 
z AK Blansko Dvorská, Viktorii Křížovou a Richarda 
Křivánka – oba Elite Sport Boskovice. Další závod 
čeká děti až na konci srpna ve Vískách. Uvidíme, 
jak se jim bude dařit a jestli se jejich řady rozrostou 
o další medailisty.
 Všechny potřebné informace jsou jako vždy k 
dispozici na http://www.oblblansko.cz. Všem běžcům 
přejeme co nejlepší zážitky z letních běhů a také 
příjemně strávené letní měsíce.

Roman Kuběna

SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

 Samozřejmě, že i květnový squashový turnaj měl 
vliv na pořadí v našich doprovodných soutěžích.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde připisujeme všem 
zúčastněným hráčům odehrané sety se nám utvořila 
šestičlenná skupinka, ve které vedoucí pozici zaují-

má Jakub Sedláček se 112 odehranými 
sety. Na „záda“ mu dýchá dvojice Pavel 
Procházka 110 a Ivo Graff y 108 setů. 
Do celkového celoročního pořadí jistě 
ještě promluví trojice Jiří Pánek 89, 
Vladimír Hloušek 71 a Zdeněk Minář 67 
odehraných setů. Ostatní z vedených 
sedmnácti hráčů již nedosahují takové 
počty odehraných setů, které by mohli 
promluvit do závěru soutěže.
 V druhé doprovodné soutěži 
„Turnajový Leader“ kraluje opět Jakub 
Sedláček  se 100 body. Za ním se drží 
Jiří Pánek 76 bodů. Slušný bodový stav 
mají ještě Pavel Procházka 57, Ivo Graff y 

50 a Zdeněk Minář 48 bodů. V soutěži je vedeno 
17 hráčů. Většina však musí přidat, aby ještě mohli 
promluvit do pořadí v této soutěži.
 Připomínám, červnový turnaj je již od 9:00 hodin.
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