
- Výměna bytu 3+1 Blansko „bytovky“ za byt 2+1 v 1. NP v Blansku u parku Erbenova
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 
- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, bez EM, III/2018...NC – 1.250 Kč/měs.
- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2
- Prodej chaty Olomučany, 2.p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd...NC – 950 tis. Kč 

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

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

 Byl jsem docela překvapený z toho, jaký měl dopad můj úvodník z minulého čísla, ve kterém 
jsem se věnoval tématu nočního klidu. Je vidět, že tohle téma zajímá spoustu lidí, a to jak z řad 
těch, kterým vadí hluk po městě, tak z těch, kteří noční zábavě holdují a přímo se jí účastní. 
Rád bych na toto téma navázal dalším úvodníkem, neboť se objevily další skutečnosti včetně 
vyjádření k dané problematice z řad nejvyššího vedení města.

Ještě jednou noční klid

řím, že ke vzájemnému pochopení obou stran přispěje 
i toto stručné vysvětlení."
 Mnoho lidí si spojovalo vyhlášku o nočním klidu 
také se zrušenou zábavou v aquaparku, která se měla 
uskutečnit 16.6. – v den, kdy na území Blanska také 
platilo zkrácení nočního klidu. Zábava totiž byla snad 
den před jejím konáním zrušena a nikdo nevěděl, co 
se stalo. Až o několik dní později se na webu města 
objevilo toto prohlášení:
 Na sobotu 16. června 2018 bylo veřejnosti pořada-
telem akce avizováno konání taneční zábavy v areálu 
aquaparku v Blansku. Tento termín byl plně v souladu 
s platnou Obecně závaznou vyhláškou o vymezení 
kratší doby nočního klidu. Nedílnou součástí pořádání 
kulturní akce na pozemcích města, které jsou ve správě 
jím založených společností, je podnájem pozemků k 
pořádání akce, který schvaluje Rada města Blanska. 
Tudíž každý zájemce, který chce akci na pozemcích 
města Blanska pořádat (např. v rekreační oblasti Pala-
va, v aquaparku, …), musí s dostatečným předstihem 
(vzhledem k termínům zasedání rady města) seznámit 
správce pozemků s tímto záměrem a nechat si pod-
nájem pozemku schválit v radě města. Dle vyjádření 
jednatele Služeb Blansko však pořadatel letní zábavy 
v aquaparku toto neučinil, a proto rada města nemohla 
konání této akce projednat a schválit.
 Tady se na první pohled není čemu divit. Stejná 
pravidla by měla platit pro všechny, a pokud pořadatel 
ve věci podnájmu pozemků udělal chybu, nezbývá mu 
než to přijmout a příště si byrokratickou povinnost lépe 
ohlídat. Nabízí se otázka, jak asi vypadá komunikace 
mezi fi rmou Služby Blansko s.r.o., která spravuje areál 
aquaparku, a pořadatelem. Služby Blansko snad měly 
s dostatečným předstihem vědět o tom, že se zábava 
bude konat, a mohly tak pořadatele upozornit na sku-
tečnost, že chybí důležité lejstro. Podle slov pořadatelů 
byla akce na odboru kultury řádně nahlášena, ale o 
skutečnosti, že je třeba schválit Radou města Blanska 
ještě podnájem pozemků, se dozvěděli až tři dny před 
samotnou akcí od ředitele Služby Blansko s.r.o.
 Je škoda, že jedna z mála zábav, které se v Blansku 
kvůli novému zákonu o nočním klidu mohou konat, byla 
pro takovou banalitu zrušena. Osobně by mě zajímalo, 
proč musí o podnájmu pozemků, které jsou v dikci sou-
kromé fi rmy, rozhodovat Rada města Blanska. Otázkou 
rovněž zůstává, zda se s tímto skutečně nedalo nic 
dělat. Když už nešlo informovat pořadatele dříve, ne-
šlo třeba pronájem pozemků schválit dodatečně? Dle 
mého názoru se v tomto případě dalo přimhouřit oko. 
Zvlášť když šlo o jednu ze dvou zábav, které měly letos 
v areálu aquaparku probíhat.

Martin Müller

 O tom, že existuje hned několik termínů, ve kterých je 
doba nočního klidu zkrácena, případně úplně zrušena, 
jsme si psali posledně. Stejně tak i klíč, podle kterého 
jsou tyto výjimky městem schvalovány. Byl jsem docela 
rád, když jsem si k tématu minulý týden na sociální síti 
Facebook přečetl vyjádření starosty města Ivo Poláka, 
které bych rád ve zkrácené podobě zmínil i tady.
 „Nyní obec může stanovit výjimečné případy, zejmé-
na slavnosti nebo obdobné společenské akce, při nichž 
je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo není 
vymezena vůbec, jen obecně závaznou vyhláškou. To 
v praxi znamená, že aby se mohly různé společenské 
akce během roku v Blansku vůbec uskutečnit, muselo 
Zastupitelstvo města Blansko přijmout obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 1/2018 stanovující data, při nichž 
je doba nočního klidu ve městě vymezena jinak než 
stanoví zákon.
 Je třeba zdůraznit, že po právní stránce má město 
Blansko problematiku nočního klidu ve vyhlášce ošet-
řenu naprosto správně. Vyhláška již byla předmětem 
právního rozboru ze strany Ministerstva vnitra ČR a 
nebyl shledán její rozpor se zákonem. Vedení města 
Blanska si však plně uvědomuje nevýhody, které ob-
čanům současná zákonná úprava přináší. Obce dnes 
bohužel nemají možnost udělovat výjimku z nočního 
klidu pouze pro konkrétní akci, nýbrž musí ve zvoleném 
termínu tolerovat plošně všechny akce konané po 22. 
hodině na svém území. Vhodným řešením není ani 
vymezení nějaké lokality, kde nemusí být noční klid 
dodržován. Vzhledem k poloze Blanska a šíření zvuku 
v okolním prostředí je obtížné vůbec vymezit území, 
na které by se výjimka z doby nočního klidu vztaho-
vala a Ministerstvo vnitra taková vymezení obcím ani 
nedoporučuje. Lze si jistě představit omezení platné 
třeba pro jednu odlehlou místní část (Dolní Lhota, 
Hořice apod.), avšak již ne pro Zborovce, Písečnou 
nebo centrum města - hluk z lokality by byl stejně 
slyšitelný i jinde. Opačným extrémem by bylo trvat na 
striktním dodržování nočního klidu od 22 hodin, a tak 
konání mnoha populárních kulturních, společenských 
i dobročinných akcí v Blansku v létě prakticky zcela 
znemožnit, což si nikdo z nás jistě nepřeje. 
 V této věci jsem proto již také oslovil blanenskou 
poslankyni Poslanecké sněmovny, Mgr. Lenkou Dra-
žilovou, MBA, aby na půdě Parlamentu upozornila na 
negativní dopady současného zákona a podpořila tak 
zahájení prací na jeho novele, která by v budoucnu 
obcím a městům opět umožnila větší dohled nad 
dodržováním nočního klidu.
 Naším cílem je najít ve městě co největší rovnováhu 
mezi přirozenou lidskou potřebou nočního odpočinku, 
ale i potřebou přiměřeného společenského vyžití. Vě-
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Víte? Nevíte?

MORAVA PARK FEST 2018

Freddieho sloupek

GDPR – „Geniálně 
Dokonalá“ Pomsta 
Revanšistů

 Už přes měsíc nás společně „oblažuje“ 
nařízení EU o ochraně osobních údajů, re-
spektive už přes měsíc je v platnosti. Děsilo 
nás slovy v této regulaci popsanými společně 
a nerozdílně již drahnou dobu před vlastním 
vstupem v platnost, zejména kvůli místy až 
těžko uvěřitelné mediální masáži – v tisku, 
v televizi, na internetu. Člověk se téměř bál 
otevřít doma skříň, aby na něj nevyskočil 
strašák GDPR.

 Celá ta hitparáda varování a nebojím se použít 
ani slovo hysterie nebyla moc na místě. GDPR je 
dalším z řady nařízení, které spatřilo světlo světa 
ještě dříve, než se nad ním (a nad jeho reálnými 
dopady) kdokoli stačil seriózně zamyslet. Tak 
jako v jiných oblastech lidského života nebylo a 
ani není třeba propadat zbytečné panice. A pokud 
panikaří někdo rád, pak už se měl hrůzou budit 
dávno, protože naše vlastní legislativa již dobrých 
osmnáct let obsahuje zákon na ochranu osobních 
údajů. Při porušení některého z jeho paragrafů 
může být subjektu, který se takové činnosti do-
pustil, uložena pokuta až do výše 10 milionů Kč. 
Což nejsou žádné drobné.
 GDPR formálně určuje to, jakým způsobem se 
má do budoucna v celé EU k osobním údajům 
(respektive jejich ochraně) přistupovat. Více 
než kterékoli jiné přísloví se k tomuto nařízení 
hodí: „Dej blbci funkci a vymyslí lejstro“, protože 
výklad některých ustanovení tohoto lejstra je 
přinejmenším nejasný a troufám si říci, že ani 
úředníci, podílející se na formulaci této legislativní 
perly netuší, jakým způsobem budou některá z 
represivních opatření vynucovat.
 Ono je to totiž tak, že se EU již delší dobu 
nachází v legislativním a obchodním sporu se 
zámořím a GDPR je jednou z řady nástrojů jistého 
druhu pomsty. Formulace nových sankcí, tedy  
pokuta až 10 milionů (ale tentokrát v EUR), či 2 
procenta z celosvětového ročního obratu bystré 
hlavě napoví, že míří především na nadnárodní 
korporace, které v nějakém typu sporu s EU již 
dnes fi gurují – namátkou jedna ze sociálních sítí, 
internetový gigant, kterého jméno si mnozí spojují 
s vyhledávačem, případně mobilní operátoři.
 V souvislosti s GDPR jsem se již setkal s 
takovými šílenostmi, které někteří z „odborníků“ 
radili fi rmám i soukromým osobám, že nad nimi 
zůstává zdravý rozum stát. Kdybyste brali doslova 
všechny aspekty ochrany dat, zbyde vám jediná 
alternativa – spáchání nejdříve ekonomické 
a následně vlastní sebevraždy. Mezi osobní 
údaje totiž spadá téměř vše, co ve svém životě 
osobním i profesním děláte. Vaše zvyky, použí-
vání platebních karet, tankování paliva do vozu, 
registrační značka toho vozu, fotografi e, video i 
audio záznamy, jméno a příjmení, telefonní číslo 
a e-mailová nebo poštovní adresa... 
 Takže, při trošce nadsázky, až se někomu 
budete představovat, vyžádejte si od něj pode-
psání souhlasu se zpracováním osobních údajů 
a striktně vyžadujte, aby do pěti minut od setkání 
na vaši schůzku zapomněl, včetně vašeho jména 
a jakékoli vzpomínky na vás vymazal z paměti.
 Věřte mi, že na takového magora nebude 
schopen zapomenout nikdo...
 Hezký den…

Freddie 
freddiemail@email.cz

Otázka pro místostarostu 
Jiřího Crhu

 V nové rubrice Monitoru se můžete ptát místostarosty Jiřího Crhy na otázky, které vás zajímají ohledně 
dění v Blansku. Své dotazy můžete směřovat na email monitor@monitor-bk.cz. V každém čísle najdete 
odpověď na jednu z nich.
 Na Podlesí se zužuje silnice. To proto aby se autobus v 
zastávce nedal předjet nebo to je způsob jak zvětšit plochu 
zeleně v Blansku? Proč každá rekonstrukce ulice v Blansku 
představuje zúžení komunikace?  Po takové rekonstrukci 
popelářský vůz nebo dodávka kurýrní služby vytvoří zácpu 
viz. Masarykova ul. Jak se to líbí záchranářům?
 Zúžení komunikace je zde navrženo z důvodu vytvoření pře-
chodu pro chodce bez dělícího ostrůvku, který by při stávající 
šířce musel vzniknout. Tímto zúžením se naopak vytvoří záliv pro 
autobus, který nebude při zastavení na zastávce stát ve vozovce. 
Celý projekt byl konzultován s příslušnými orgány státní správy 
včetně dopravní policie. Veškeré dopravní stavby jsou navrhovány 
zejména s ohledem na bezpečnost. I v tomto případě, vzhledem 
k tomu, že se vytvoří záliv pro autobus, nebude docházet k tomu, 
co ve svém dotazu popisujete.

 Jak to vypadá s rozpadajícím se chodníkem v horní části 
ulice 9. května? Prý obyvatelé této části ulice vznesli dotaz, 
ale zatím bez odpovědi.
 Ohledně chodníku na ulici 9. května sděluji následující. Na ulici 
9. května  se začíná s rekonstrukcí plynu. Město ve spolupráci s 
„plynaři“ opraví chodník v délce 252 m po pravé straně v úseku od 
ulice Wolkerova po přechod pro chodce nad ulicí Údolní. Výměna 
plynu po levé straně ulice 9. května proběhne v příštím roce, včetně 
opravy chodníků.

Infernet, Mirai, Sebastian, David Koller, Aneta Langerová, Jelen a Rybičky 48. Tito muzikanti se postupně vystřídali v sobotu 23. června na 
podiu v blanenském zámeckém parku, kde se konal třetí ročník festivalu Morava Park Fest. 

 Návštěvnost festivalu rok od roku roste a podle 
pořadatelů na něj lidé již z větší míry nechodí 
třeba jen kvůli jedné konkrétní kapele, ale zkrátka 
proto, že si chtějí akci užít od začátku do konce. 
Skvělá muzika je podpořena vynikajícím jídlem a 
pitím a možností setkat se se známými. Z Morava 
Park Festu se stal rodinný festival, na němž si 
přijdou na své všechny věkové generace a který 
se zařadil mezi významné akce na Blanensku. 
„Okresnímu městu taková větší akce prostě sluší 
a jsme rádi, že s ní lidé ve svém kalendáři už 
počítají,“ říká pořadatel Tomáš Mokrý. 
 Podle něj je také důležité a oproti minulým 
ročníkům jiné, že mnoho lidí dorazilo už na samý 
začátek, kdy na podiu stanula místní kapela. 
„Před početným publikem se vždy lépe hraje, než 
před prázdným hledištěm,“ podotýká. 
 „I počasí nás ve fi nále podrželo,“ doplňuje po-
řadatel, který v průběhu festivalu hleděl na oblohu 
i na radar. Mraků bylo kolem Blanska hodně, ale 
nad městem se vždy nějakým zázrakem roze-
hnaly. Spadlo jen pár kapek. 
 Oproti minulým ročníkům byl novinkou Otvírák 
MPF 2018. Také loni a předloni dostala šanci 
ukázat se nějaká regionální kapela, která zahájila 
festival. Letos ovšem měli lidé možnost vybrat si z 
několika hudebních skupin pomocí hlasování na 
Facebooku. Nejvíce hlasů získala kapela Infernet. 
 Co se týká úspěšnosti kapel, hodnotí ji po-
řadatelé zhruba nastejno. „Letos jsem neviděl 
žádné větší rozdíly v množství návštěvníků pod 
podiem při jednotlivých vystoupeních. Neodešli 
ani po vystoupení poslední kapely a zůstali až do 
půlnoci s DJ Ondřejem Urbanem,“ pochvaluje si 
Mokrý. 
 Přesto se pořadatelé potýkají s jedním zásad-
ním problémem. „Nedosáhneme na větší hvězdy 
českého a slovenského hudebního nebe,“ zmiňu-
je Mokrý. Podle něj není prozatím možné pozvat 
je ze dvou důvodů. Jedním je vysoká cena za 
vystoupení, která by se ze vstupného nezaplatila. 
„To je ale řešitelné například sehnáním sponzorů,“ 

naznačuje. Zásadnější je v tuto chvíli zřejmě pro-
blémový vjezd do parku. Je tam vysoký nájezd, 
se kterým mají kamiony s technikou problém. 
Pořadatelé si tedy nemohou dovolit pozvat je 
sem z toho důvodu, aby při nájezdu do parku 
nedošlo k nehodě nárazem na podvozek. Jestli 
tedy chceme mít v Blansku top hvězdy, je nutné 
na tomto zapracovat a vjezd do parku uzpůsobit. 
 Pro příští rok chtějí pořadatelé také dát šanci 
některé z regionálních hudebních skupin a za-
chovají možnost, aby si ji lidé vybrali sami. „Ale 
chceme to ještě vylepšit a lépe se na to připravit, 

což znamená například dát veřejnosti více času 
na hlasování,“ plánuje Mokrý. 
 Program na další rok se začíná chystat již nyní. 
„Určitě zachováme koncept šesti známých kapel 
a jedné místní. Zatím zjišťujeme podrobnosti a do 
měsíce bychom chtěli vypustit na veřejnost něja-
ké informace alespoň o některých účinkujících,“ 
slibuje Tomáš Mokrý s tím, že do konce prázdnin 
by měl být program na další ročník sestavený 
kompletně. Termín příštího festivalu Morava Park 
Fest je stanoven na sobotu 22. června 2019. 

-mha-

Fotosoutěž Moravský 
kras 2018

 MAS Moravský kras, z.s. vyhlašuje fotosoutěž na 
téma „Zažít Moravský kras“, která trvá od 1. 6. 2018 
– 30. 9. 2018 s vyhlášením 30. 10. 2018. Každý autor 
může přihlásit až 3 fotografi e odpovídající tématu, 
vítězné tři fotografi e vybere porota složená z členů 
Kolegia destinačního managementu.
 Své fotografi e ve formátu jpg (velikost od 2 do 4,5 
MB) zachycující Vaše zážitky v Moravském krasu 
zasílejte na adresu kraskoinfo@gmail.com. Vítězové 
(vyhlášena budou první tři místa) se mohou těšit na 
košík regionálních produktů, pohádkový balíček šne-
ka Krasíka s knihami a stolní hrou a další zajímavé 
ceny. Podrobnější informace najdete na webu www.
moravskykras.eu.

-kkuc-

Akce v muzeu
9. -13. 7. 2018,  pořádá muzeum příměstský program 
pro děti 6 -12 let Týden s Masarykem. 
Noc na zámku - přespání na zámku se zábav-
ným programem ve dvou termínech 27.7.2018 a 
24.8.2018
Pazourkova letní škola archeologie - třídenní pro-
gram pro archeologické nadšence v termínu 1. - 3. 
8. 2018. 
Nechte svoje děti objevovat historii!

Za Muzeum Blanenska Tereza Chalupová

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,
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Na kávě s Janem Hrnčířem
Jana Hrnčíř je blanenský ekonom, politik a vysokoškolský pedagog. Od roku 2016 je 
zastupitelem Jihomoravského kraje, loni byl zvolen poslancem Poslanecké sněmov-
ny PČR za hnutí SPD Tomio Okamury. O politice, o problémech naší země, ale také 
o tom, jak vypadá běžný den ve vysoké politice, jsme si povídali v jeho poslanecké 
kanceláři v Blansku.

Sponzor rubriky:

 Jak jste se dostal k politice?
 Zájem o veřejný život mám nejspíše v genech po 
svém dědovi, který také celý život bojoval za blaho 
svých spoluobčanů. Tento boj jej stál několik infarktů, 
ten poslední se mu stal osudný v 64 letech. Já jen 
doufám, že mě nestihne podobný osud…
 
 Čím je vám blízká poměrně kontroverzní poli-
tika Tomio Okamury?
  Nevím, v čem je přímá demokracie a hájení 
národních zájmů kontroverzní? Program našeho 
hnutí SPD je velmi dobrý. Posiluje vliv občanů na 
rozhodování, zvyšuje odpovědnost veřejných činitelů 
za svá rozhodnutí a hájí práva slušných občanů proti 
těm parazitujícím.
 
 Mnozí se domnívají, že k úspěchu v posled-
ních volbách do Sněmovny vás přivedlo téma 
uprchlické krize. Je dle vašeho názoru naše země 
opravdu v takovém nebezpečí? Nejedná se pouze 
o nafouknutou bublinu?
 Chtěl bych především poděkovat voličům za dů-
věru a podporu, je pro nás zavazující. Bezpečnost 
našich občanů je pro nás prioritou, proto prosazuje-
me nulovou toleranci v rámci ilegální migrační vlny. 
Evropské tajné služby potvrzují, že mezi migranty 
jsou často kriminální živly a násilníci. I podle evrop-
ského komisaře pro bezpečnostní unii Juliana Kinga 
se musí EU připravit na návrat bojovníků Islámského 
státu. Vlivem porážek Islámského státu se nejdříve 
balkánské země a nyní i Evropa začínají potýkat s 
novým úkazem. Začínají se totiž vracet zpátky do 
Evropy mladí islamisté, kteří odjeli bojovat ve „svaté“ 
válce do Sýrie a Iráku, patřičně nabuzení proti všemu 
neislámskému.
 V tuto chvíli se v Bruselu projednává návrh Směr-
nice stanovující kritéria a mechanismy povinné pro 

každý členský stát EU v otázce přijímání a usazování 
migrantů na svých územích (tzv. Dublin IV), kterou 
navrhuje Evropská komise. Tato směrnice není 
vedena nějakými ušlechtilými cíli, ale je z ní cítit 
cynická snaha Západu, vytvářet multikulturní ghetta 
i v zemích bývalého východního bloku, které ještě 
nemají problémy související s imigrací nepřizpůsobi-
vých kultur. Imigrací, kterou představitelé západních 
států sami nezvládli. Součástí této směrnice je pře-
rozdělovací mechanismus, který bude automaticky 
spuštěn v případě, že se některá ze zemí EU bude 
potýkat s vysokým počtem žádostí o azyl.

 Odpor proti trvalému přerozdělování imigran-
tů je proto pro přežití českého národa zásadní. 
Pokud tento boj prohrajeme, je to konec české 
státnosti.

 Myslíte si, že byste stejného úspěchu dosáhli 
i v případě, že by migrační krize ustala?
 Jednoznačně posílil politický mandát, který jsme 
dostali od občanů, i co se týče programu přímé 
demokracie a hájení našich národních zájmů. Sa-
mozřejmě, že se to různým byznysovým skupinám 
a kmotrům napojených na „tradiční“ strany nelíbí, tak 
se snaží přes mainstreamová média dehonestovat 
naše hnutí, za každou cenu. Je také evidentní, že 
lidé přestali věřit slibům těchto tradičních zkorumpo-
vaných stran a požadují systémové změny. Myslím, 
že voliči dali ve volbách jasně najevo, že si nepřejí 
ve vládě absolutně nedůvěryhodnou, rozhádanou 
a ideově vyprázdněnou ČSSD, která nemá žádný 
pozitivní program pro lidi. Ovšem partička aparátčíků 
v ČSSD lačnících po korytech na vůli voličů nedbá.
 
 Co vás na práci ve Sněmovně nejvíc baví?
  Rozhodně to není žádná zábava. Pracuji v 
Rozpočtovém a Ústavně – právním výboru, které 
patří k nejpracovitějším. Takže neustále připravuji 
stanoviska pro poslanecký klub k zákonům a pozmě-
ňovacím návrhům. Je to dost zodpovědná práce a 
také zajímavá, což mně vyhovuje.
 
 Jak vypadá váš běžný pracovní týden?
  Zpravidla v pondělí jsem v regionu a řeším podněty 
občanů, starostů obcí apod. Mám kancelář v Blansku 
a Znojmě. Úterý až pátek obvykle bývám v Praze na 
jednání Sněmovny nebo výborů, podvýborů a komisí.
 
 Vytyčil jste si nějaký cíl, kterého byste chtěl v 
tomto volebním období dosáhnout?
  Problémů, kterým čelíme nejen v Jihomoravském 
kraji je samozřejmě mnoho, takže i cílů je více. Sna-
žím se třeba o posun k realizaci chybějící rychlostní 
silnice R43 (Brno – Hradec Králové). Tato neustále 
pouze slibovaná rychlostní komunikace zlepší do-

pravní dostupnost mnoha měst a obcí, prostupnost 
v rámci celé silniční sítě České republiky a sníží se 
dopravní zatížení v mnoha exponovaných místech 
regionu. Také se intenzivně věnuji problematice 
exekucí a insolvencí, které drží v dluhové pasti cca 
milion lidí. Chci ukončit lichvářské půjčky a celkově 
byznys s chudobou, za kterými ovšem stojí mocná 
lobby.
 
 Je těžké schvalovat zákony v současné patové 
situaci?
  Nejhorší je pro mě ta bezmoc, neboť drtivá většina 
zákonů je transpozicí směrnic a nařízení z EU, takže 
není možné spoustu dobrých věcí skrze bruselské 
zákazy a omezení prosadit. Obávám se, že pokud 
bude předávání národních pravomocí do Bruselu po-
stupovat tímto tempem, bude posledním hrdinským 
činem této Sněmovny, novela ústavy s ustanovením, 
že vedoucí úlohu ve státě má Evropská komise a 
můžeme se rozpustit.
 
 Dokáže být vaše práce přínosná i pro naše 
město?
  Určitě ano. Bohužel, ze strany vedení města není 
absolutně zájem o spolupráci. Blanenská radnice 
je jako zakletý zámek. Věřím, že po komunálních 
volbách se to změní a současné vedení města na 
čele s ČSSD po 20 letech skončí, a poté dojde k 
nastartování vzájemné spolupráce prospěšné pro 
naše město a jeho obyvatele.
 
 Zvládáte při té vší pracovní náplni ještě roli 
vysokoškolského pedagoga nebo jste ji pověsil 
na hřebík? 
 Velmi výrazně jsem byl donucen tuto roli omezit. 
Předpokládám, že až skončí mé angažmá ve vysoké 
politice, vrátím se více k této zajímavé profesi, kterou 
mám docela rád.
 
 Co děláte ve svém volném čase?
 Ten malý kousek volného času, který mi obvykle 
zbývá, se snažím věnovat rodině.

Martin Müller

Chvilka s Majkem
O Frantovi

 ...a mých třech životních setkáních s tímto 
známým blanenským sportovcem. 

 Na myšlenku se podělit o pár mých vzpomínek 
mne přivedl jeho syn, který mi donesl starou fot-
ku. Zde se jako junior učím basketbal při utkání 
v metráckém béčku. Tehdy se datuje můj první 
kontakt s Frantem Pokorným.

 On měl tehdy za sebou kromě začátků s 
basketbalem v Blansku i první ligu za Zbrojovku 
Brno a reprezentaci.  V r. 1964 se stal mistrem 
sportu a možná také právě proto, jsem u něho 
byl za „lemru línou“, 
jak říkal, protože moje 
sportovní schopnosti 
se k jeho nikdy ani 
nepřiblížily. Vzhlížel 
jsem k němu s úctou, 
ale po ukončení studia 
a odchodu na vojnu, 
jsem ho ztratil na pár 
let z očí a nezažil jsem 
ani jeho ukončení ka-
riéry basketbalisty v r. 
1977.

 Druhé setkání v ži-
votě se událo, když 
přišel v osmdesá-
tých letech pracovat 

do projekce TES v ČKD 
Blansko. Občas jsme se 
potkávali na stavbách a 
sem tam jezdili po různých 
školeních. Tehdy mi také 
vyprávěl o tom, že pro-
fesně byl při výstavbě nejhezčího blanenského 
sídliště na Severu pod hřbitovem, nebo jak si vedl 
detailní statistiky svých sportovních výsledků. 
Sehrál za život více jak 1.200 utkání v košíkové, 
včetně mezinárodních, ale kolik střelil bodů, si už 
nepamatuji.

 Poslední setkání v roce 2002 se týkalo karet 
a vydrželo až do konce Frantova života. Byl 
výborný tarokář a na pondělních večerech bylo 
i dost času na povídání a seznamování se s 
osudy lidí – nyní již kamarádů. Když se dozvěděl 
o mém zdravotním hendikepu, začal mne snad 
trochu mít rád a odpustil mi moje slabé sportovní 
výsledky v minulosti.

 Pro úplnost je třeba ještě dodat, že kromě mi-
stra sportu, byl Franta také uveden v roce 2006 
do brněnské sportovní síně slávy. Dosáhl sice 
největších úspěchů v basketbale, ale aktivně hrál 
i fotbal a volejbal, tenis a kuželky, lyžoval, atd. 
V podstatě byl tak šikovný, že mu šlo všechno. 
Zaslouží si proto i můj obdiv a toto zavzpomínání.

Miloš Polák

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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Úplná uzavírka ulice Komenského 
na Starém Blansku 

Uzavírka na Lipůvce

Děti se seznamovaly s prací policie

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 Žádáme vlastníky nemovitostí v dotčené oblas-
ti, aby včas provedli potřebná opatření, která jim 
umožní vyhnout se alespoň některým komplikacím 
způsobených úplnou uzavírkou.
 Upozorňujeme občany, že systém integrovaného 
záchranného systému touto uzavírkou není dotčen 
- zůstane plně zajištěn a to ve spolupráci jak Hasič-
ského záchranného sboru, tak blanenských jednotek 
sboru dobrovolných hasičů a díky společnosti Syn-
thon, která poskytne pro zásahovou jednotku svoje 
prostory a zázemí.
 Na ulici Komenského probíhají současně tři stavby. 
 Investorem s největším objemem prací je Svazek 
vodovodů a kanalizací měst a obcí, který zde provádí 
výměnu kanalizace a vodovodu včetně přípojek 
a výměnu všech konstrukčních vrstev vozovky a 
chodníků. Druhou stavbou je výměna plynovodního 
řadu a přípojek a město Blansko zde má stavbu 
veřejného osvětlení. Vlastníkem komunikace v ulici 
Komenského je Jihomoravský kraj - Správa a údržba 
silnic JMK. Zhotovitelem stavby Svazku je společnost 
EUROVIA CS, a. s., zhotovitelem plynu je Moravský 
Plynostav, a. s. a veřejné osvětlení provádí fi rma 
Jicom, spol. s r. o.
 Celý rozsah stavby je od železničního přejezdu po 
křižovatku s ul. Hořickou. Stavba je rozdělena na tři 
etapy, z nichž nadcházející druhá etapa v úseku od 
železničních kolejí za křižovatku s ulicí Na Brankách 
byla časově vymezena na letní období s úmyslem 
využít letních dovolených a prázdnin, kdy je menší 

četnost spojů linkové veřejné dopravy a méně osobní 
automobilové dopravy.
 Ve středu vozovky povede nově vodovod, vedle 
něj železobetonové potrubí kanalizace. V levém 
jízdním pruhu při pohledu od kolejí povede plyn, 
který je částečně v prostorové kolizi s kabely CETIN  
a  dalšími kabely UPC, které je třeba přeložit.
 V chodnících po obou stranách povede nově ve-
dení pro veřejné osvětlení. Stávající řad kanalizace 
v pravém chodníku se bude rušit, stejně tak i kana-
lizační řad v pravém i levém jízdním pruhu. V levém 
jízdním pruhu bude kanalizace nahrazena novou. 
Bude vybudována el. přípojka pro nový objekt fary. 
Přípojky kanalizace, vodovodu, plynu pro domy v ulici 
se zbudují nově, staré se zruší - to znamená překopy 
komunikace až k řadu. Stavba jednotlivých sítí bude 
probíhat od nejníže položených, po zhotovení všech 
sítí bude možno přistoupit k realizaci komunikace a 
chodníků.
 Bohužel ul. Komenského je zatím jedinou dopravní 
spojnicí Blanska se Starým Blanskem, stavební 
práce budou probíhat v obou jízdních pruzích komu-
nikace zároveň, proto je třeba objízdné trasy. Stavba 
na ulici Komenského je svým rozsahem a objemem 
opravdu výjimečná, kdy se zde navíc koordinuje 
dohromady několik subjektů. Žádáme tedy obyvatele 
Blanska o spolupráci a strpění této situace. Prosíme, 
vycházejte stavbě vstříc a snažte se zde omezit svůj 
pohyb.

-měú-

 Od 30. června do konce srpna tohoto roku bude probíhat oprava ulice Komenského na Starém 
Blansku v úseku od železničního přejezdu směrem ke kostelu v délce cca 80m. Tímto dojde k úpl-
nému vyloučení silniční dopravy na ulici Komenského ve směru na Staré Blansko, a zároveň bude 
vyloučen provoz podél kolejí (tzn. směrem k areálu Správy a údržby silnic, garáží, Technických služeb, 
zahrádkářské oblasti a dalším objektům). Chodcům bude průchod umožněn. Celé Staré Blansko bude 
v této době pro automobily dostupné pouze přes místní část Olešnou. 

 V červenci budou muset řidiči jedoucí z Blanska do Brna a zpět počítat s objížďkou u Kuřimi. 
Plánuje se tam totiž oprava úseku silnice I. třídy, a to mezi Lipůvkou a křižovatkou u podniku Prefa. 
Rekonstrukce začne 1. července a potrvá zhruba měsíc. 
 Povrch komunikace je totiž ve špatném 
stavu. Je plošně rozpraskaný, což by moh-
lo v případě zimy s několika mrazovými 
cykly způsobit rozpad vrchního krytu vo-
zovky. Pro autobusy a nákladní automobily 
zůstane provoz po této silnici zachován i 
v době rekonstrukce. Budou projíždět po 
staveništi po jedné polovině komunikace. 
Provoz budou řídit semafory. 
 Osobní automobily ve směru z Brna na 
Svitavy pojedou objížďkou přes Lelekovice 
– Vranov – Šebrov – Lipůvka. Ve směru 
od Svitav na Brno musejí využít objížďku 
po trase Lipůvka – Nuzířov – Malhostovi-
ce – Čebín – Kuřim. U České se mohou 
napojit zpět na silnici I/43. Na křižovatce 
u Čebína od Malhostovic bude dopravu 
řídit semafor. Cestující z Blanska do Brna 
mohou samozřejmě využít trasu přes 
Vranov v obou směrech; je pro ně kratší. 

-mha-

 Zkoumání otisků prstů nebo masáž srdce v rámci první pomoci si mohly vyzkoušet ve středu 20. 
června děti z mateřských a základních škol na hřišti ASK Blansko. Zaměstnanci blanenského oddělení 
Policie ČR ve spolupráci s městem Blanskem pro ně připravili již tradiční Den s policií. 

 Děti prožily poměrně pestré dopoledne. Usedly za 
volant zásahového vozidla a mohly spustit maják, 
prohlédly si vnitřek vozidla rychlé záchranné služby, 
osahaly si různé zdravotnické, hasičské i policejní 
pomůcky, jako například speciální výzbroj prvosle-
dových hlídek. 

 „Velký úspěch mělo měření 
rychlosti laserovým radarem; děti 
si mohly změřit, jakou rychlostí 
běží,“ zmínil policejní mluvčí Bohu-
mil Malášek. Malí návštěvníci sta-
dionu dále viděli například ukázky 
služební kynologie a hipologie, ně-
kolik variant zadržení nebezpečné-
ho pachatele včetně jeho zajištění 
a odvozu, ukázky dopravní policie 
nebo výstroje městské policie. Do-
pravní inspektorát nabídl prohlídku 
speciálního vozidla na kontrolu ka-
mionů – váhy, elektronická zařízení 
na kontrolu sociálních předpisů 
(délky jízdy, odpočinku atd.). 
 Na závěr předvedli hasiči se zá-
chranáři ukázku vyproštění řidiče 
z auta po dopravní nehodě. „Zde 
jsme museli trošku improvizovat, 
protože hasiči, kteří měli ve cvič-

ném zásahu účinkovat, museli odjet na ostrý zásah,“ 
podotkl Malášek. I tak si ale samozřejmě vysloužili 
potlesk dětí, které jistě odcházely plné dojmů a no-
vých užitečných informací. 

-mha-
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V parku se setkali lidé 
s duševním onemocněním

Mezinárodní ocenění 
pro iktové centrum

 Na zlomenou nohu dají lékaři sádru. Ale co na zlomenou duši?  Nejúčinnějším lékem je vedle farmak 
také pravděpodobně porozumění druhých lidí, tolerance a neodsuzování. K tomu, aby společnost příznivěji 
vnímala lidi s duševními poruchami, se snaží přispět organizace Práh jižní Morava. A to například akcí, 
která se uskutečnila v sobotu 16. června v blanenském zámeckém parku. 
 Na programu bylo vystoupení dvou kapel – Persian 
Flaw a Tryo, výstava obrazů od lidí s vlastní zkušeností 
s duševním onemocněním, venkovní hry, jako je kubb, 
slackline, frisbee, a zejména otevřená diskuze o dušev-
ním zdraví a nemoci, do které se zapojilo přes dvacet 
návštěvníků. V hodinovém panelu odborníci diskutovali 
s veřejností například nad reformou psychiatrické péče, 
prací terénního týmu. V diskusi zazněl i dotaz na fi nan-
cování této podpory a tím i poděkování Evropské unii 
za realizaci projektů pomáhajících lidem s duševním 
onemocněním. 
 „Chceme veřejnosti vysvětlit, čím se naše organizace 
zabývá, jak pomáháme lidem s duševním onemoc-
něním. Setkali se zde tedy lidé, kteří mají duševní 
onemocnění, i ostatní, kteří se o nemocích z jakého-
koliv důvodu chtějí dozvědět více informací,“ upřesnila 
Romana Jelínková ze společnosti Práh jižní Morava.
 Součástí aktivit v parku byla také Zeď bláznovství, 
na niž se každý mohl vypsat z toho, z čeho blázní nebo 
šílí. Z výpovědí příchozích plyne, že každý šílí z něčeho 
jiného. Někdo ze samoty, jiný z nepořádku, z nedostatku 
kávy, ale i z bezohlednosti druhých lidí. 
 Dále se v parku nacházel Strom bláznovství. „Na 
něm jsou pověšeny různé příběhy lidí, kteří si prošli 

duševním onemocněním. Lidé popisují vznik a průběh 
své nemoci,“ zmínila Romana Jelínková. Kolemjdoucí 
tak mohli nahlédnout do několika osudů nemocných. 
 „Onemocněl jsem roku 2009 po dlouhodobém pra-
covním a studijním vypětí na konci vysoké školy. Tři 
měsíce jsem neměl jediný volný den. Buď škola, nebo 
jsem ve volných dnech byl v práci. Těsně před hospi-
talizací se k tomu přidala nespavost. Osm nocí jsem 
nespal a můj zdravotní stav se začal prudce zhoršovat. 
Měl jsem bludné představy, pocit přítomnosti vyšší moci 
a také časovou a prostorovou dezorientaci,“ zní jedno 
ze svědectví o nemoci. 
 Duševní onemocnění může potkat prakticky koho-
koliv z nás. Spouštěčem může být kromě vrozených 
dispozicí také třeba zvýšený stres nebo soustavné 
přetěžování organismu. Nemocní jsou schopni se o 
sebe sami postarat, ale potřebují například dohled 
a vedení, ale především pochopení od svého okolí. 
Společnost Práh jižní Morava se jednak snaží bořit 
bariéry mezi oběma tábory, a jednak těmto lidem přímo 
pomáhá v různých oblastech jejich života, ať už jde o 
hledání a udržení si zaměstnání, bydlení nebo pomoc 
ve společenských vztazích. 

-mha-

 Iktové centrum Nemocnice Blansko získalo ocenění ESO Angels Awards - platinový statut iktové-
ho centra v rámci největší evropské iktové konference ESOC 2018. Ta se uskutečnila ve Švédském 
Göteborgu. Cílem soutěže je zlepšování kvality péče o pacienty.

 V rámci soutěže se sledovala kvalita péče v ikto-
vých centrech. Hodnotilo se sedm položek, mimo jiné 
kolik bylo trombolýz (včasné rozpuštění sraženiny v 
mozkové tepně), jak rychle měl pacient po příjezdu 
provedené CT mozku, kolik trombolýz bylo podáno 
do jedné hodiny, případně zda byla vyšetřena even-
tuální porucha polykání či jaké léky dostal pacient 
při propuštění. Ocenění bylo uděleno na jeden rok.
 1.8.2013 získala Nemocnice Blansko statut Ikto-
vého centra, tzn. byla zařazena do sítě specializova-
ných pracovišť v ČR, které poskytují odbornou péči a 
léčbu pacientů s cerebrovaskulárním onemocněním. 
Jednalo a jedná se o velkou prestiž pro neurologické 
oddělení a celou nemocnici a zároveň je to závazek 
do budoucna. Personál i vybavení na vysoké úrovni 
a kontinuální dlouhodobé zvyšování kvality péče o 
pacienty s diagnózou mrtvice je naprostou samo-
zřejmostí.
 Zařazení do sítě iktových center bylo zásluhou 
bezchybně odváděné každodenní práce lékařů a 
sester neurologického oddělení pod vedením pri-
máře MUDr. Dušana Tenory a celého managementu 
nemocnice, který si dosažení tohoto statutu dal mezi 
své hlavní cíle. Jeho dosažení je velkým uznáním 

nejen pro nemocnici, ale i pro Město Blansko, které 
je zřizovatelem nemocnice, a toto úsilí managementu 
od začátku podporovalo.
 Cerebrovaskulární program byl v blanenské ne-
mocnici zahájen již v roce 2000 společně se vznikem 
iktové jednotky. Nejedná se jen o řešení akutních 
stavů, které zabezpečuje iktová jednotka. Péče o 
pacienta postiženého cévní mozkovou příhodou si 
žádá komplexní přístup. Iktové centrum Nemocnice 
Blansko je tvořeno JIP neurologického oddělení, 
neurologickým standardním oddělením, lůžkovou 
rehabilitací a dalšími spolupracujícími odbornostmi, 
které se podílí na léčbě a péči o pacienty s CMP. 
Neurologické oddělení disponuje 30 lůžky. Součástí 
oddělení je dále kromě pracoven lékařů a sester 
moderně vybavená tělocvična. Ročně je zde hospi-
talizováno více než 1 500 pacientů.
 Kolektiv neurologického oddělení Nemocnice 
Blansko, ale i celý tým spolupracujících odborníků 
napříč celou nemocnicí, zaslouží nejen za výborné 
umístění v mezinárodní a velice prestižní soutěži, 
ale především za svoji dlouhodobou vysoce kvalitní 
práci, obrovské poděkování.

-ko-

CENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁCENTRUM ZÁJEZDŮ DOVOLENÁ
LAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENYLAST MINUTE NEJNIŽŠÍ CENY  od 304 CK

Alexandria * Blue Style * Čedok * Exim * Firo * Fischer * Neckermann * Travel2002

BULHARSKO 8.990 * HURGHADA 9.990
ŘECKO 9.990 * TURECKO 12.980 

Nakupte VČAS: EXOTIKA + ZIMA 2018 /19! 
Výběr a nabídka SLEV! 

SLEVY AŽ 40%:SLEVY AŽ 40%: LUXUSNÍ PLAVBY 2019/2020 v prodeji!!!

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, TERMÁLY, POBYTY V ČR, SR
DO SVĚTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS!
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Kluci z Blanska opanovali největší národní 
baseballový turnaj pro děti do 8 let

PRODEJNA BOSKOVICE
avk

Komenského 50
680 01 Boskovice
tel. 516 453 101

 
Po–Pá: 8.00–16.00 hodin.

e-mail: helivo@helivo.cz I 

PRODEJNA 
SKALICE NAD SVITAVOU

Skalice nad Svitavou 196, 
679 01 Skalice nad Svitavou
tel. 605 285 175

 
Po–Pá: 8.00–16.00 hodin

EKONOMICKÝ REFERENT

PŘÍPRAVÁŘ STAVEB

TOPENÁŘ * SVÁŘEČ * STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK

KONTAKT: Ilona Mertenová | Tel: 777 707 727 | Email: mertenova@cergo.cz

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!

Jsme specializovaná montážně - stavební fi rma 
se zaměřením na energetické stavby 
a úsporné technologie pro vytápění budov.

NABÍZÍME: 
   - plné i zkrácené úvazky, 
   - pozice vhodné i pro absolventy
   - stravenky v hodnotě 90 Kč
   - kanceláře v centru Blanska
   - odborná školení
   - přátelský kolektiv

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

 O posledním červnovém víkendu se v brněnském areálu U Hrocha konal největší národní baseba-
llový turnaj pro děti do 8 let FirstCup 2018! A díky mladíčkům z Olympie, kteří si na turnaji brzy získali 
zasloužený respekt, opanovalo Blansko naprosto suverénními výkony celý turnaj! 

 Zúčastnit se tohoto 
prestižního a nejsledo-
vanějšího turnaje bylo 
výsadou, kterou si mu-
sely týmy vysloužit v 
předchozích kvalifi kač-
ních Stříbrných First-
Cupech.  Kvalifikace 
probíhaly v 5 regionech 
České republiky a o po-
stup bojovalo 30 týmů.  
Olympia Blansko po-
stoupila v nejsilnějším 
regionu Jih ze 3. místa 
a dostala se tak mezi 
16 týmů, které se moh-
ly těšit na krásný base-
ballový turnaj FirstCup 
2018. 
 Olympia Blansko 
neměla lehký úkol, ob-
hajovala loňské fantas-
tické 2. místo. Blanenský tým však šel do turnaje s 
nadšením a přesvědčením, že má na stupně vítězů. 
Po dvou dnech turnaje se ukázalo, že Olympia Blan-
sko je silným soupeřem a předvádí své standardní 
výborné výkony, které blanenské hochy držely na 
prvních místech baseballových statistik. Nebylo tak 
překvapením, že si Blansko naprosto sebevědomým 
způsobem zajistilo postup do klání o medaile. 
 Poté co Olympia v semifi nále přesvědčivě porazila 
Nuclears Třebíč, chyběl již jen krůček k vytoužené-
mu vítězství. Stejně, jako v předchozím ročníku, se 
Olympia Blansko ve velkolepém fi nále před kame-
rami České televize potkala s Draky Brno. To, co 
však ve fi nále následovalo, nečekal ani nejvěrnější 
blanenský fanoušek. Snad jen trenéři věděli, co se 
v klucích skrývá za nevídaný baseballový a týmový 
potenciál. Olympia Blansko si přes vynikající výkony 
v turnaji stejně stále šetřila to nejlepší na fi nále! Kluci 
podali naprosto neuvěřitelné a v této věkové kate-
gorii nevídané výkony. Na začátku utkání blanenští 
pálkaři rozstříleli pole Draků a stáhli 4 body. Naopak 

obávaného soupeře naprosto precizní obranou v poli, 
se zákroky hodnými baseballové extraligy, nepustili 
až do poslední směny k bodu. Publikum žaslo nad 
naprosto suverénní hrou blanenských hráčů! Olympia 
Blansko tak ve fi nále naprosto suverénním a obdivu-
hodným způsobem porazila Draky Brno 12:1 a stala 
se vítězem FirstCupu 2018! Z individuálních ocenění 
byli vyhlášení David Sitar jako MVP (nejužitečnější 
hráč turnaje) a Dominik Štěpánek (nejvíce doběhů).
 Součástí turnaje byly také dovednostní soutěže 
Masters – hod, odpal, běh. V individuálních disciplí-
nách byli oceněni Lukáš Hanák – 1. místo v běhu po 
metách a Jan Novotný – 3. místo v běhu po metách. 
Celkově jako tým skončila Olympia v Masters taktéž 
na 1. místě!
 O nádherný úspěch se zasloužili také Martin Fa-
jmon, Honzík Kučera, Filip Altrichter, Adrian Kurečka, 
David Grepl, Kubík Demovič, Šimon Bruckner a 
Radek Doležel. A trenéři Michal Kohoutek a Marek 
Novotný.

-rs-
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* 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.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.
* Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou, 
opravy nevadí.  Tel.: 735047955.
* Přijmeme dlouhodobě řidiče na sobotní 
a nedělní denní směny. Plat ihned na ruku. 
Firemní bonusy. I ZTP a Důchodci. Taxi Flo-
renti. Tel. 777228223. 

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Hoblovku se spodním protahem. Cena dohodou. Tel. 
728155898.
* Předsíňovou stěnu Esmeralda barva buk-vanilka, ve 
velice dobrém stavu.Cena 1500,- Kč. Tel. 606279387.
* Levně starý nábytek (60.leta), keramiku a porcelán - 
pozůstalost. Tel. 722909790.
* Vchodové dveře světlý javor 185 -85 cm, bezpečnostní 
zámek a 4 klíče, cena dohodou. Tel. 702591648.

      PRODEJ    

* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko pod 
Horní Lhotou. Tel. 604550828.
* Nabízím přivýdělek např. pro maminku na mateřské 
nebo vitální důchodkyni. Jedná se o dohled nad braním 
léků a jednoduchou výpomoc v domácnosti. Ideálně 
osoba žijící v Rájci-Jestřebí. Plat po domluvě. Zájemci 
kontaktujte mě na email: missyriana@seznam.cz nebo 
tel. 777263861.
* Mladý pár, absolventi VŠ, hledají k pronájmu byt 2+1, 
2+kk, popř. větší 1+1 k nastěhování co nejdříve. Máme 
malého čistotného pejska, který je zvyklý na pobyt v bytě. 
Tel. 777230412.
* Hledám plnoštíhlou ženu pro společný život ve dvou. 
56, 166. Tel. 604393245.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Na stojáka Open Air – 29. 7. 2018 od 19:00 h, Letní 
kino, Lysice. Cena 200 Kč
Muzika pro Karolínku / Pavel Dobeš – 1. 8. 2018, 
19:00 h, nádvoří zámku, Blansko (v případě deště v 
Katolickém domě). Cena 200 Kč.
Divadlo Tchýně na zabití – 24. 9. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 270/250 Kč.
Divadlo Tři muži na špatné adrese – 2. 11. 2018 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
350/330 Kč.
Hradišťan & Jiří Pavlica – 9. 11. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč.
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímo-
vé – 14. 11. 2018 od 18:30 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky 250/220 Kč.
Vánoční koncert Čechomor – 11. 12. 2018 od 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 550 Kč (sál)/450 
Kč (balkon).

Aktuálně v prodeji:
DVD Jaroslav Martinásek, Jan a Radek Popelkovi 
– cena 70 Kč.
Publikace Adamov ze starých pohlednic, Jaroslav 
Budiš – cena 99 Kč.
Publikace Ing. Josef Chalikov – ředitel významných 
podniků, Alois Kleveta, Jaroslav Budiš – cena 225 Kč.

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

Olympijský běh
na TGM

  Dne 20. 6. 2018 se na hřišti ZŠ TGM 
uskutečnila akce T-Mobile – olympijský běh na 600 
m. Účastnili se jej žáci 4. – 7. ročníků. Letos byli 
učitelé ochotni podpořit svoji třídu tím, že si s nimi 
zaběhli minimálně jedno ze tří koleček. Výjimkou byla 
paní učitelka Ocetková, která zaběhla  400 m.  Už 
od rána nám počasí přálo a v 10 hodin dopoledne 
se začalo. Jako první běžela 6. A. 
 4. ročníky, tedy tři třídy, se jednohlasně shodly, že 
běh byl mnohem lepší než učení, že odměny byly 
chutné a stály za tu námahu. Moc nadšené nebyly 
z velkého horka, ale také jim bylo jasné, že kdyby 
pršelo, nanuky na osvěžení by nedostaly. 
 Žáci pátých tříd naopak vyzdvihli povzbudivou 
hudbu, která jim hrála a motivovala je. Sdíleli názor s 
o rok mladšími spolužáky, že to bylo náročné, ale na 
stupně vítězů se postavili rádi. Jeden žák byl ovšem 
nadšený a s úsměvem prohlásil: ,,Ale docela dobrá 
procházka.“. 
 Po krátké přestávce se na start postavily třídy 6.B 
a 6.C. Ty byly opět rády za výběr písniček a radovaly 
se z toho, že všichni byli brzy v cíli. 
 Celou akci zakončili sedmáci. Jako poslední danou 
vzdálenost uběhly děti ze 7.C.  Tato událost se velmi 
vydařila, vytvořila se nová tradice běhu učitelů a 
všichni zúčastnění tak udělali něco dobrého pro své 
zdraví. 

Žányně 9.A 
Běla Šlanhofová a  Lucie Formánková

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO:  dle domluv y     

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Letní DUKLA FESTIVAL:
Prázdninové rockové neděle

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

Vzhledem k ukončení provozu

BAZARU STAVEBNIN 
v Horní Lhotě

bude od 9.7.2018 zahájen 

TOTÁLNÍ VÝPRODEJ 
SKLADU

Současně žádáme komitenty, 

kteří mají ve skladu zboží, aby si je vyzvedli.

- 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

přijmeme 

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

 Místo po bývalém hotelu Dukla v létě ožije pěti koncerty rockových skupin. Pořadatelé si od zají-
mavého počinu slibují zlepšení kulturního života v našem městě, přičemž si na své přijdou všechny 
věkové generace. Každou druhou neděli se tak v centru Blanska můžeme těšit na jednu z místních 
bigbítových formací.
1. července 
– HD acoustic
 Sérii letních koncertů na 
Dukle zahájí kapela z Horní 
Lhoty. Skupinu může znát 
blanenská veřejnost napří-
klad ze Svatomartinského 
koštu na Skalním mlýně, 
před časem předskakovala 
Michalu Pavlíčkovi na kyta-
rovém koncertě v Blansku 
a čas od času se objeví na 
některém z festivalů v okolí. 
Miloš Pernica, Martin Müller, 
Dominik Pernica a Martin 
Štěpánek zahrají české roc-
kové klasiky v netradičním 
akustickém podání.
15. července – Rockfór
 Pamatujete si Kaštánky? 
Kapela, kterou tvořily malé 
děti, změnila před pár lety název a vystupuje s 
vlastními skladbami po celém kraji. Posluchači se 
mohou těšit na svěží mladou rockovou muziku a 
energii, kterou kapela náctiletých hudebníků přímo 
překypuje, zejména potom lídr kapely Martin Štěpá-
nek jr.
29. července – Infernet
 Blanenská kapela Infernet se na scéně objevuje 
již delší dobu, ale správný tah na bránu má až v 
poslední době. Křest nového alba, videoklip, ale také 
vítězství v anketě OTVÍRÁK, které jí umožnilo zahrát 
na letošním festivalu MORAVA PARK FEST, kde u 
publika vzbudila velký ohlas. Kapela hraje výhradně 
vlastní tvorbu.
12. srpna – APF
 Svoji premiéru v Blansku si užije kapela APF, 
jejímž lídrem je osmnáctiletý Martin Štěpánek jr., 
za bubny sedí mladičká Marcela Čachotská, na 
kytaru hraje devatenáctiletý Filip Souček a trojici 
mladíků doplňují zkušení bardi Martin Štěpánek a 

Martin Müller. Repertoár tvoří téměř výhradně české 
skladby interpretů jako jsou Jelen, Marek Ztracený, 
Mandrage, Kryštof apod. Na své si tak přijde zejména 
mladší generace.
26. srpna – Rosomák Olympic revival
 Pětici rockových koncertů na Dukle uzavře skupi-
na, kterou není třeba blanenské veřejnosti představo-
vat. Za jedenáct let svého působení má objetou naši 
republiku i Slovensko křížem krážem, ale mnohokrát 
se také objevili v našem městě. Jak již název kapely 
napovídá, uslyšíme průřez tvorbou skupiny Olympic.

 Vstupné je zdarma, na místě bude zajištěno ob-
čerstvení alko i nealko. Začátek každého koncertu 
je v 15 hodin. LETNÍ DUKLA FESTIVAL začíná již 
tuto neděli. Cílem nejsou jen hudební produkce, ale 
také oživení středu města a snaha udělat z centra 
Blanska náměstí, které žije. 
 Koncerty se konají pod záštitou místostarosty 
města Jiřího Crhy.
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Medaile padaly plavcům 
na Pohárech Moravy i v Polsku

 V uplynulém týdnu byli blanenští plavci nadmíru vytížení. V první řadě vrcholí letní plavecká sezóna 
2018, což o víkendu znamenalo, že nejmladší plavci zahájili republikové soutěže. Družstvo starších 
plavců se představilo na přátelských mezinárodních závodech v polské Legnici. A konečně nejstarší 
členové blanenského klubu reprezentovali blanenské plavání na Českých akademických hrách v 
Brně. 
 Letní pohár Moravy 
desetiletého žactva se 
konal v Novém Jičíně 
a ASK Blansko na něm 
zastupovala Eliška Po-
láchová. Nejlepší jede-
náctileté plavce z jeden-
ačtyřiceti oddílů Moravy 
hostil Prostějov. Blanen-
ské barvy úspěšně há-
jili Matěj Měšťan, Anna 
Šťávová, Sára Burgeto-
vá a Jana Suchá. Podle 
papírových předpokladů 
z krajské kvalifi kace po-
tvrdila výbornou formu 
Anička Šťávová a dopla-
vala si pro tři cenné kovy. 
Stříbro brala na stovce a 
dvoustovce prsa a bronz 
zacinkal na stovce mo-
týlek. Těsně pod stupni 
vítězů na čtvrtém místě 
dohmátla na dvoustovce 
polohově. Do první desítky nejlepších moravských 
plavců proklouznul i Matěj Měšťan. V disciplíně sto 
metrů polohově zaujal sedmou příčku.
 Nejúspěšnějším plavcem za hranicemi Česka se 
stal v polské Legnici v kategorii dvanáctiletých Jan 
Reka. Zvítězil ve všech třech vypsaných disciplínách 
všestrannosti, kterými byly stovka, dvoustovka a 
čtyřstovka polohově. Dosáhl tak v součtu disciplín 
na nejlepší bodový výkon ve své kategorii, za který 
byl odměněn pohárem.
 Nejen blanenské plavání, ale především své vy-
soké školy reprezentovali plavci Michal Vencel, Jan 
Vencel, Hana Kopřivová a Veronika Zamazalová na 
sedmnáctých Českých akademických hrách. Pořá-
dání se letos ujala Masarykova univerzita – Fakulta 

sportovních studií v Brně. Vysokoškoláci bojovali o 
titul Akademický mistr/mistryně ČR v sedmadvaceti 
sportech. V plavání se na pětadvacetimetrovém 
bazénu Univerzity obrany v Brně sešli zástupci 
devatenácti vysokých škol. Blanenská sestava 
dosáhla na dvanáct medailí. Dvojnásobný titul Aka-
demické mistryně ČR patřil Veronice Zamazalové 
(Mendelova univerzita Brno). Získala je na tratích 
padesát a sto metrů prsa. Ke zlatům přidala dvě 
stříbra a bronz z ostatních disciplín. Jan Vencel 
vybojoval pro Vysoké učení technické Brno dvě 
stříbrné a jednu bronzovou medaili. Masarykově 
univerzitě Brno pak přidal body za čtyři bronzová 
umístění Michal Vencel. 

Věra Vencelová

V osmdesáti je stále fi t. 
Běhá půlmaratony

 Běhat začal v devětatřiceti letech. „Žena je dobrá 
kuchařka a kila šla pomalu nahoru, proto jsem s tím 
potřeboval něco dělat,“ usmívá se Hrubý. Zkoušel 
tedy kolo nebo lyže, ale to byly spíše nárazovky. 
Nakonec mu známý poradil, aby začal běhat. „Začal 
jsem indiánským během, kdy se třeba sto metrů klu-
še, padesát jde pěšky. Postupně se prodlužuje běh a 
zkracuje chůze, až nakonec člověk za tři, čtyři měsíce 
zjistí, že tu chůzi nepotřebuje vůbec,“ popisuje svoje 
začátky s běháním. 
 Jen samotná fyzická aktivita podle něj však na 
hubnutí nestačí. Je důležité také upravit jídelníček. 
„Kvalitní bílkoviny – nemusí být jen živočišné, ale 
třeba i luštěniny. A hlavně hodně zeleniny a ovoce,“ 
zmiňuje běžec s tím, že je nutné hledět na pravidelné 
porce během dne. „Hlavně se nepřejídat. Jíst pomalu. 
Protože když někdo jí rychle a hltavě, funkce orga-
nismu jsou zpožděny. Žaludek už je plný, ale mozek 
to ještě nezpracuje, a když se přihodí další jídlo, už 
je to navíc,“ upozorňuje Hrubý. 

Je tu čas letního odpočinku, 
ale v červenci se s OBL stále běhá

 Přichází léto. Pro řadu běžců to znamená, že nadešel čas odpočinku a relaxace. Je potřeba si přes 
léto pořádně odpočinout a nabrat síly na další podzimní přísun závodů. Vyrazit někam na dovolenou 
a chvíli se věnovat jiným aktivitám než běhu. Přes léto se také zpomaluje tempo Okresní běžecké 
ligy. I přesto běžce v červenci čekají tři zajímavé akce.

 Hned 3. července je na programu 3. etapa Morav-
ského ultramaratonu vedoucí z Blanska do Lomnice, 
během které můžete potkat opravdové běžecké 
osobnosti, jako je Daniel Orálek nebo legendární 
Sigrid Eichner. Trať je velmi náročná s dosti velkým 
převýšením. Už jen kopec na Hořice chvíli po startu 
běžce pořádně rozpumpuje. Nicméně tuto skvělou 
akci stojí za to alespoň jednou vyzkoušet. Startuje 
se od Sportovního ostrova Ludvíka Daňka v 15:00, 
přičemž pomalejší běžci budou startovat již ve 14:00.
 V sobotu 7. července navečer si potom můžete 
jít zaběhat do Moravského krasu, kde na vás čeká 
Desítka Moravským krasem. Vyráží se v 18:00, tak-
že by už nemělo panovat takové horko. Běží se od 
Domu přírody k Punkevním jeskyním a dále Pustým 
žlebem až k obrátce na 5 km. Jde o velmi svižný 
závod, což dokazuje i rekord trati 31:49, který drží 
Lukáš Olejníček z roku 2015.
 Posledním červencovým závodem je pak Běh 

kolem sněhuláka na Okrouhlé, který je na programu 
v sobotu 28. července. Jde teprve o druhý ročník to-
hoto nového závodu a startuje se v 11:15. V Okrouhlé 
jsou běžecké akce vždy zdařilé, což řada běžců 
určitě poznala i během tradičního prosincového Mi-
kulášského běhu. Nenechte si tedy tento závod ujít. 
A oproti MIkuláškému běhu v prosinci, zde mohou 
sbírat body děti i junioři.
 Pak už následuje v rámci OBL běžecký klid a další 
závod počítaný do OBL proběhne až na začátku 
září. ELEVEN půlmaraton Moravským krasem, který 
proběhne 18. června v 17:30, se letos do bodování 
OBL nepočítá.
 Přejeme tedy všem běžcům co nejvydařenější letní 
měsíce, co nejkvalitnější odpočinek a co nejrychlejší 
obnovení sil do dalšího zápolení.

Roman Kuběna
foto z archivu OBL

 V osmdesáti letech má stále dost elánu, aby zdolával půlmaratony i maratony. Milan Hrubý z Blanska 
jich má na svém kontě několik. Nezastavila jej ani operace kyčelního kloubu. Poslední půlmaraton 
si zaběhl letos v dubnu v Kolíně v rámci Mistrovství republiky a v kategorii nad 80 let obdržel první 
místo. 

 Začínal na pětikilometrových tratích, ale vytrvalost-
ní mu vyhovují více, mají rozumnější tempo. Celkem 
si tedy zaběhl třináct maratonů, zhruba 35 půlma-
ratonů a několik pětadvacítek v České a Slovenské 
republice, ale i v Rakousku. Dnes mu nechybí ani 
diplomy za nejstaršího účastníka běhu. Půlmaratonů 
Moravským krasem absolvoval sedmnáct, letos je 
přihlášený na osmnáctý. Jeden z nejtěžších marato-
nů je podle něj Kroměřížský – zahrnuje několik kopců 
a velké převýšení. Také běh kolem Vírské přehrady je 
velmi náročný. Nejstarší maraton v Evropě se běhá 
v Košicích. 
 Trénovat chodí dvakrát, třikrát týdně. „Dřív jsem 
běhal i po silnici, ale v posledních letech je provoz 
už docela nebezpečný, proto chodím na okruh 
kolem baseballového hřiště, tam se dají dobře 
počítat kilometry, protože jedno kolečko má zhruba 
jeden kilometr. Nebo občas chodím i na stadion,“ 
říká vytrvalec, který mimo jiné také míval velmi rád 
vysokohorskou turistiku. Vystoupal i na Mont Blanc. 

 Před půlmaratonem 
je potřeba trénink zin-
tenzivnit a běhat na 
vytrvalost. „Začnu 
třeba na osmi, deseti 
kilometrech a potom 
třikrát či čtyřikrát je po-
třeba zaběhnout aspoň 
patnáct kilometrů. Tělo 
si musí zvyknout, aby 
se předešlo křečím ve 
svalech. „Tělo není úpl-
ný hlupák a nenechá 
si vše líbit. Kdyby se 
sešli chlapi v hospodě 
a vsadili se, že si dají 
půlmaraton, tak by to 
špatně dopadlo,“ od-
lehčuje Milan Hrubý 
konverzaci. 

-mha-


