
- Prodej chalupy 3+1 Vysočany, 199 m2, terasa, voda, plyn, EE, volná...NC – 990 tis. Kč

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Mahenova, 3.p., vybavený, od 8/2019...NC – 10.000 Kč/měs.

- 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 ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

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

Letní Dukla festival:
Hudební neděle podruhé

v okolí. Miloš Pernica, Martin Müller, Dominik Pernica 
a Martin Štěpánek zahrají české rockové klasiky v 
netradičním akustickém podání.

11. srpna – Infernet
 Blanenská kapela Infernet se na scéně objevuje již 
delší dobu, ale správný tah na bránu má až v poslední 
době. Loni získala vítězství v anketě OTVÍRÁK MPF 
2018, což jí umožnilo zahrát na festivalu MORAVA 
PARK FEST, kde u publika vzbudila velký ohlas. Ob-
jevuje se stále častěji i na dalších akcích v Blansku 
a okolí, jezdí koncertovat po celé republice. Kapela 
hraje výhradně vlastní tvorbu.

25. srpna – Aleš Petržela
 Aleš je výraznou hudební osobností, která se stále 
více prosazuje na celorepublikové úrovni. Důkazem 
toho je i vítězství v celorepublikovém kole Porty nebo 
vlastní pořad na TV stanici Óčko. V Blansku zahraje 
s místními muzikanty své písně a celý Letní Dukla 
festival svým vystoupením uzavře.

 Vstupné je zdarma, na místě bude zajištěno drobné 
občerstvení. Začátek každého koncertu je v 17 hodin. 
LETNÍ DUKLA FESTIVAL začíná již tuto neděli. Cílem 
nejsou jen hudební produkce, ale také oživení středu 
města. Koncerty se konají stejně jako loni pod záštitou 
starosty města Blanska Jiřího Crhy.

Martin Müller

30. června – Šnek & spol.
 Blanenská kapela, kterou tvoří lídr Aleš Šnek Blá-
ha, klávesista Zbyněk Petržela, basák Jirka Vaněk, 
bubeník Pavel Šašinka a za dechovou sekci Vít 
Kuběna (klarinet + saxofon), Martin Šebek (pozoun), 
Pepa Koupý (trubka). Kapela hraje vlastní muziku na 
pomezí Jazz-rocku, klezmer a folku. Dechová sekce 
podtrhuje živelnost a snahu o maximální přirozenou 
a poctivou muziku. Aktuálně přidává další hudební 
projekty, zapojující mladé muzikanty. Jedním z nich 
je komorní sborová sestava "Schola Charismatica", 
kterou představí veřejně právě na Letním Dukla 
festivalu.

14. července – Rockfór
 Pamatujete si Kaštánky? Kapela, kterou tvořily 
malé děti, změnila před pár let název a vystupuje s 
vlastními skladbami po celém kraji, nedávno dokonce 
předskakovala Petrovi Bende. Posluchači se mohou 
těšit na svěží mladou rockovou muziku a energii, 
kterou kapela mladých hudebníků přímo překypuje, 
zejména potom lídr kapely Martin Štěpánek jr.

30. června – HD acoustic
 Série letních koncertů na Dukle bude pokračovat 
na přelomu července a srpna hostováním kapely z 
Horní Lhoty. Skupinu může znát blanenská veřejnost 
například ze Svatomartinského koštu na Skalním 
mlýně, čas od času se objeví na některém z festivalů 

 Po úspěšném prvním ročníku ožije i letos v létě místo po bývalém hotelu Dukla pěti koncerty bla-
nenských (nejen) rockových skupin. Každou druhou neděli se tak v centru Blanska můžeme těšit na 
jednu z místních hudebních formací. Na své si přijdou všechny věkové generace.

 
 

Chcete 20 000 Kč na DOVOLENOU?

Nechte prodej bytu na nás a jako DÁREK
dostanete 20 000 Kč na dovolenou 

topreality@re-max.cz / 722 722 888 Blansko, Smetanova 6
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MONITOR až za tři týdny!MONITOR až za tři týdny!
Další Monitor vychází Další Monitor vychází 

19. července 201919. července 2019
Blansko pořídí nové 
hořáky na kotle

MORAVA PARK FEST 2019

Freddieho sloupek
Nadlidi

 Často teď přemýšlím, jaké nás to potkalo štěstí. 
Naši zemi řídí lidé s nadpřirozenými schopnostmi. 
Lidé, kteří se obětují, odříkají si spánek, jídlo, od-
počinek a jiné věci.
 Někteří z „vrcholných“ politiků tvrdí, že denně 
pracují OSMNÁCT hodin a nemají tak kvůli své 
vytíženosti čas ani na rodinu. Tak moc jim leží osud 
naší země na srdci.
 Zajímal by mne vědomostní profi l lidí, kteří těm 
politikům na takové věci skáčou. Z lékařského 
hlediska je totiž, pokud nejste Superman, naprosto 
nemožné pracovat osmnáct hodin denně, pravidel-
ně a bez zastávky. V krátkodobém horizontu to jistě 
jde, sám jsem zažil situace, ve kterých jsem přes 
noc pracoval na překladu, který musel být do rána 
hotový, navařil jsem si kýbl kávy a čaje a den a půl 
nespal. Ale pak mne to stejně doběhlo a já musel 
úplně vypnout.
 Slyšel jsem něco o tom, jak náš „drahý“ předseda 
vlády vypadá unaveně a sešle. Protože má mnoho 
práce, obrovskou odpovědnost a neustálý stres. 
Je to možné. Když tolik dní od vstupu do politiky 
nespal, bylo by to i pochopitelné.
 Možná mu nedává spát osud kauzy nikým ne-
vlastněné farmy kousek u Olbramovic nebo vysy-
chající dotace pro jím nevlastněný podnik. Těžko 
říci.
 Naše země mezitím neobyčejně vzkvétá. Ne-
máme žádné potíže, všechno je tak, jak má být a 
ANO, je fakt lidi líp... Děkujeme, Andreji...
 V jednom fi lmu o Juliu Fučíkovi byla scéna, ve 
které jej vzal komisař Gestapa Böhm na procházku 
Prahou a ptá se jej... „Není ta Praha krásná?“ A 
Fučík odpoví, „Je, a bude ještě krásnější, až vy 
tady nebudete.“
 Nejsem příznivcem Julia Fučíka, ani Gestapa 
nebo jiných tolik si podobných institucí. Ale na ta 
slova scénáristova jsem si vzpomněl...
 Naši lidé se mají dobře, ale budou se mít ještě 
líp, až tady nebudeš, Andreji...
 P.S. „Tak, jako jsem se zařekl, že nebudu více 
komentovat Miloše Zemana, protože mi za to ne-
stojí (a dodržuji to), je tento sloupek posledním, ve 
kterém se vyznávám ze svého postoje k Andreji B.“
 Hezký den…

Freddie
freddiemail@email.cz

 Enable, O5 a Radeček, Lenny, Skyline, Anna K., Mig 21 a Wohnout. Tyto hudební formace se vystřídaly v sobotu 22. června na pódiu v blanenském 
zámeckém parku, kde se konal čtvrtý ročník festivalu Morava Park Fest. 

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

Poříčí 23, Blansko | tel. 608 600 730 | info@autohrazdira.cz | www.autohrazdira.cz

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

Naše vozy
můžete mít 
ZDARMA!
V případě dopravní nehody má 
poškozená strana vždy nárok 
na zapůjčení vozu zcela zdarma. 
Vše vyřídíme s pojišťovnou, 
poškozený nic nedoplácí!

 Návštěvnost festivalu je velice dobrá a podle po-
řadatelů 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 
potkat spoustu známých. Dalo by se totiž říci, že 
festival navštíví každý rok mimo přespolní také velká 
část Blanska. Z Morava Park Festu se stal rodinný 
festival, na němž si přijdou na své všechny věkové 
generace, a který se zařadil mezi nejvýznamnější 
akce na Blanensku. „Okresnímu městu taková větší 
akce prostě sluší a jsme rádi, že s ní lidé ve svém 
kalendáři už počítají,“ říká jeden z pořadatelů Tomáš 
Mokrý. 
  „Jedním z klíčových aspektů úspěšnosti festivalu 
je počasí. To nás podrželo i letos,“ doplňuje Tomáš, 
který v průběhu festivalu sledoval meteoradary a 

aktuální vývoj srážek. Mraků bylo kolem našeho 
města hodně, ale nad městem se vždy rozehnaly. 
Až na jednu dešťovou přeháňku to bylo příjemné 
počasí.
 Co se týká úspěšnosti kapel, hodnotí ji pořada-
telé vyváženě. „Neviděl jsem žádné větší rozdíly v 
množství návštěvníků pod pódiem při jednotlivých 
vystoupeních. Neodešli ani po vystoupení poslední 
kapely a zůstali až do půlnoci s moderátorem a DJ 
Ondřejem Urbanem,“ pochvaluje si Tomáš. 
 Přesto se pořadatelé potýkají s jedním zásadním 
problémem. „Aktuálně ani do budoucna nedosáhneme 
na největší hvězdy českého a slovenského hudebního 
nebe,“ zmiňuje Tomáš. Podle něj není prozatím možné 
je pozvat ze dvou důvodů. Jedním je vysoká cena 
za vystoupení. Ta u kapel KRYŠTOF, CHINASKI a 
podobných přesahuje hodně půlmilionovou hranici, a 

to by se ze vstupného nezaplatilo. „Musíme fi nančně 
zajistit šest kapel, které zaplatíme, a které vytvoří 
kvalitní program pro návštěvníky. S některou z výše 
uvedených kapel bychom se bavili o částce minimálně 
1,2 milionu. Ale řešitelné to je, například sehnáním 
významného sponzora,“ naznačuje Tomáš Mokrý. 
 Zásadnější je v tuto chvíli problémový vjezd do 
parku. Je tam špatný nájezd, se kterým mají kamiony 
a větší vozy problém. Pořadatelé si tedy nemohou 
dovolit pozvat je sem z toho důvodu, aby při nájezdu 
do parku nedošlo k poškození podvozku kapelního 
vozu s technikou. „Jestli tedy chceme mít v Blansku 
top hvězdy, je nutné na tomto zapracovat a vjezd do 
parku upravit,“ říká Tomáš.
 Stejně jako loni zahájil festival Otvírák MPF 2019. I 
letos měli lidé možnost vybrat si z několika hudebních 
skupin pomocí hlasování na Facebooku. Nejvíce hlasů 
získala kapela Enable. I v případě dalšího ročníku 
chtějí pořadatelé dát šanci některé z regionálních 
hudebních skupin a zachovají možnost, aby si ji lidé 
vybrali sami. 
 Program na další rok se snad začne chystat hned 
po účetní uzávěrce letošního ročníku. „Napřed musí-
me vypořádat závazky, teprve potom můžeme začít 
přemýšlet nad případným dalším ročníkem. V případě 
5. ročníku chceme zachovat koncept šesti známých 
kapel a jedné regionální,“ odpovídá Tomáš Mokrý na 
dotaz, zda už se chystá pátý ročník MPF. 
 Letos bylo na festivalu několik novinek, například 
rozšíření relax zóny u rybníčku, kde byla možnost se 
nechat vyfotit zdarma, zaskákat si na skákacím hradě, 
absolvovat soutěže, případně si vylézt nafukovací le-
zeckou stěnu. V horní část parku pak došlo k rozšíření 
nabídky pokrmů, nápojů a přesah relax zóny i sem v 
podobě vodních dýmek. „Pokud budou na tyto letošní 
změny kladné ohlasy, tak je velice rádi zařadíme na 
další akce, které pořádáme,“ uzavírá pořadatel Tomáš 
Mokrý.
 Informace o festivalu a dalším ročníku můžete 
sledovat na www.moravaparkfest.cz

-r-
foto: Ondřej Požár

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

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

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

i na dětské t

 Více než dva miliony korun budou stát nové hořáky, které se musí koupit ke stávajícím kotlům v 
kotelnách v soustavě centrálního zásobování teplem v Blansku, protože nesplňují přísnější emisní 
limity. Ty začnou platit od 1. ledna příštího roku. Nákup nových hořáků schválilo na červnovém za-
sedání zastupitelstvo. Na tiskové konferenci to sdělil místostarosta Ivo Polák.

 Chod těchto hořáků bude podle něj již plně 
automatický. „Regulace tepelného výkonu a nízký 
přebytek vzduchu při spalování zaručí vysokou hos-
podárnost provozu a snížení množství spalovaného 
plynu,“ uvedl Polák.
 Energetický management ve vybraných budo-
vách bude městu zajišťovat brněnská fi rma Amper 
Savings. Uzavření smlouvy s touto společností 
odsouhlasili radní s tím, že se nejprve zpracuje tech-
nický popis městských budov, který upřesní základní 
rozsah navrhovaného sběru dat.
 „První fáze zajistí sběr dat z oblasti měření medií a 
jiných užitných parametrů. Ve druhé fázi se už bude 
pracovat na optimalizaci a dosažitelnosti reálných 
úspor ve spotřebě elektřiny, tepla, vody a v provoz-
ních nákladech,“ řekl místostarosta.
 Energetický management také začlení stávající 
provoz do jednotného dispečerského prostředí, které 
bude možné využit i pro potřeby provozních manaže-
rů města. Dále bude možné navrhovat vhodná řešení 
úprav stávajících technologií a systémů s cílem 
dosáhnout maximální úspory nákladů na energie a 
související provoz.

 Úsporná investiční opatření budou navržena 
včetně způsobu zajištění fi nancování s možností 
využití cizích zdrojů a smluvní garancí za dosažený 
výsledek.
 Třetí oblastí, kterou se vedení města intenzivně 
zabývá, je provoz centrálního zásobování teplem v 
Blansku. „Nyní vyhodnocujeme data ze stávajícího 
provozu, a to především v návaznosti na závěry uve-
dené ve výzkumu nazvaném Energetická koncepce 
města pro potřeby přechodu CZT na nového provo-
zovatele, kterou pro město zpracovával společný 
kolektiv řešitelů z dvou výzkumných center Vysokého 
učení technického v Brně,“ upřesnil místostarosta Ivo 
Polák.
 Do řešení bylo podle něj zapojeno centrum Ad-
MaS, které je součástí Fakulty stavební, a centrum 
NETME, které je součástí Fakulty strojního inženýr-
ství. „Očekávám, že v nejbližší době rozhodneme 
o dalším postupu, tak abychom do budoucna sta-
bilizovali soustavu centrálního zásobování teplem, 
množství dodávané tepelné energie a její cenu,“ 
dodal Polák.

Ondřej Požár, tiskový mluvčí
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Na kávě s Pavlem Svobodou
Máte doma starou fotografi i Blanska a nevíte, co je na ní nebo z kterého roku pochází? Přineste 
ji Pavlu Svobodovi. Tento blanenský galerista, historik, průvodce, pořadatel zájezdů, lektor uni-
verzity třetího věku, organizátor výstav a kulturních akcí vám jistě poradí. Podle výčtu činností 
je na první pohled zřejmé, že se v důchodu rozhodně nenudí. K tomu vypomáhá v manželčině 
obchůdku a dost času tráví i v posilovně. Letos byl oceněn vedením města za celoživotní přínos 
v oblasti kultury. V posledních letech byl k zastižení každé úterý a čtvrtek v Galerii Jonáš v ob-
chodním centru Ježek. Ta je však již téměř vyklizena a její provoz končí.  

Sponzor rubriky:

 Proč antikvariát a galerii zavíráte?
 Galerie fungovala patnáct let. O  vernisáže byl velký 
zájem, horší už to bylo s běžnou návštěvností. Byla pro-
dělečná, nájem jsem doplácel ze svého. Takže nakonec 
jsem rád, že jsem dostal výpověď z nájmu, poněvadž 
sám bych se k tomu neodhodlal. Knihy z antikvariátu 
se skoro neprodávaly. Ale vůbec toho nelituji, poznal 
jsem téměř všechny regionální výtvarníky a postupně 
jsme se stali přáteli.

 Máte náhradu na vyplnění času?
 Určitě. Hodlám se víc věnovat kulturní činnosti – 
rozjíždím pořádání koncertů v obřadní síni městského 
úřadu. Už byly dva a další budou na podzim a v prosinci. 
Zatím bereme regionální hudebníky, ale chtěl bych to 
rozšířit na profesionální. Ale záleží, zda dostanu grant 
nebo ne.
 Celý rok jsem také přednášel v knihovně na univerzitě 
třetího věku se zaměřením na Blansko. Každý měsíc 
pořádám zájezdy – teď vlastivědné a na podzim se zase 
začne jezdit do divadla. Nedávno jsme byli například v 
lázních Poděbrady a v Chlumci nad Cidlinou, dále se 
chystáme do Hustopečí na levandulovou farmu. Zájezdy 
jsou pořád obsazené.
 Dělám exkurze po městě. Tu si občas někdo objedná 
soukromě. Nedávno jsem provázel skupinu spolužáků, 
kteří měli v Blansku sraz. Byl to asi 49. ročník, spolužáci 
jsou rozprchlí po celé republice. Každý rok udělají sraz u 
někoho z nich a ten musí zajistit prohlídku města. Nebo 
jsem dělal exkurzi dětem ze základní školy z Ostrova u 
Macochy. Tyto prohlídky lze objednat přes Informační 
kancelář Blanka. Dvakrát ročně také dělám exkurze pro 
veřejnost.

 Je o ně zájem?  
 Vždycky dvacet, třicet lidí se sejde. Dělá se to v rámci 
Vítání svatého Martina a pak na jaře. Ono se to nezdá, 
ale památek je tady hodně, takže kdybych je zahrnul 
všechny naráz, trvalo by to čtyři hodiny. Dělím to tedy 
na dvě části. Nedávno jsem měl také exkurzi zaměřenou 
na sochy.

 Využíváte sám průvodcovské služby v jiných 
městech?
 Ano, když jsme někde na zájezdu a nejsem si jistý 
místní historií, vezmu si průvodce. V Opavě jsem to 
tak třeba udělal. Jinak pokud město znám, udělám na 
zájezdě exkurzi sám.

 Jak dlouho se zajímáte o historii?

 Už asi třicet let. Shromažďuji veškeré knížky, pohled-
nice, fotografi e od samotného vzniku Blanska. Lidi mi 
nosí fotky. Někdo donesl třeba celé album, jak se stavěla 
sokolovna.

 Historie vás zajímá odjakživa?
 Dostal jsem se k tomu v knihovně, když jsem tam 
pracoval a měl jsem na starosti regionální literaturu. Lidé 
se chodili pořád na něco ptát, potřebovali pomoct třeba s 
diplomovou prací o Salmech a podobně. Pracoval jsem 
tam pětadvacet let.
 Do poslední lidové univerzity jsem zařadil informa-
ce o výrazech, jak se v Blansku dřív pojmenovávala 
různá místa, například Čertovka, Trávníky, Kamnárna, 
Špitálek, Na Opálence… Hodně lidí taky třeba neví, že 
v Blansku je kaplička. Chodí kolem ní každý den do 
Kaufl andu a nevšimnou si jí. Nebo kde bývala restaurace 
U Kance? Jak se odbočuje na mostě na Skalní mlýn.

 Obrací se na vás lidé často s dotazy?
 Ano, jednou nebo dvakrát týdně přijde nějaký dotaz. 
Poslední dobou i přes Facebook, třeba z kterého roku 
je fotografi e nebo co je na ní za místo. Taky když lidi 
hledají takzvané kešky – v geocachingu – často se ptají, 
co kde je. Kdysi jsme s jednou paní běhali po Blansku a 
hledali sluneční hodiny. Říkám jí, že jsou na gymplu. Ale 
to jí nevycházelo podle souřadnic. A zjistili jsme, že na 
gymnáziu jsou sluneční hodiny dvoje, jedny ze Sadové 
ulice a druhé ještě u tělocvičny.

 Je něco, čeho jste se nedopátral?
 Nedopátrali jsme, kdy byl přistaven balkon na měst-
ském úřadě, o tom nikde není žádná zmínka. Dále ještě 
jak se jede od přehrady po silnici nahoru na Češkovice 
– po levé straně asi v půlce kopce je v lese památníček. 
Vyprávěla se pověst, že nějaký chudý si chtěl vzít boha-
tou, ale nebylo jim to dovoleno, tak se snad zastřelili. Ale 
nikdo neví, kdy pomníček vznikl, a zda je to pravda. A 
nově objevená studna na nádvoří radnice, to jsme taky 
nezjistili, z které doby pochází.

 Nelákalo vás někdy pracovat v muzeu?
Ne, to ne. Nabídku jsem dříve dostal, ale nelákalo mě to.

 Jak jdou na odbyt vaše knihy?
 Čtyři knihy se prodaly, ale ta poslední se prodává tak 
nějak ležérně, protože už se v ní jedná skoro  o součas-
nost, to už jde méně na odbyt. Jinak byly všechny hned 
vyprodané. Teď jsem ztrátový, ale co, říkám si, že je to 
koníček. Nekouřím, nepiju…

Cenová houpačka

PMK 2019: Výhodná registrace 
do konce července

 Čtyři knihy se týkají samotné historie Blanska, rozdě-
lené na jednotlivá období. Jedna kniha je pak zaměřená 
na sochy a plastiky ve městě.

 Máte doma nějakou knížku, které si obzvlášť 
ceníte?
 Čtení o Blansku od Čecha z roku 1905 a Pilňáčkovy 
Paměti města Blanska a okolních hradů z roku 1927. 
Z toho se pořád vychází.

 Co říkáte na to, že jste dostal Cenu města Blan-
ska?
 Potěšilo mě to. Beru to jako ocenění celoživotní 
práce.

 Jaké máte další plány?
 Nápady jsou pořád. Chtěl bych uspořádat třeba 
venkovní výstavu fotek o Blansku, jak to bylo dříve a 
nyní. Ale momentálně nejsou peníze. Fotografi e mám, 
ale bylo by potřeba nechat je zvětšit a dát na nějaký 
nepromokavý podklad.

 A někde vevnitř by to nešlo?

 Kde vevnitř? Možná v kině, až je otevřou. Ale líbilo by 
se mi to venku, kde projde fůra lidí. Také mám plakáty 
o historii kina. Tak možná, až se kino na podzim otevře, 
by se to hodilo.

 Jak dále relaxujete a trávíte volný čas, když vám 
nějaký zůstane?
 Odpočívám cvičením a na procházkách se psem.

 V rozhovoru pro Monitor v roce 2013 jste uvedl v 
souvislosti s prostorem po hotelu Dukla, zda byste 
hlasoval pro klidovou zónu nebo obchodní centrum: 
„Já osobně bych raději viděl propojení se zámkem 
a park. To je podle mě daleko přínosnější než snaha 
zřídit komerční plochy. Otevřený výhled na zámek 
a klidová zóna by splnila účel daleko lépe. Vždyť 
nákupní centra se stavějí na okrajích měst, ne v 
centrech.“ Jste spokojený s výsledkem, nebo byste 
něco ještě změnil?
 Rád bych stál o propojení zámku a parku otevřeným 
schodištěm. Vítám opravu staré hasičky na kulturně - 
společenské a vzdělávací prostory.

Marie Hasoňová

Hruška Lidl Albert Kaufl and Billa Penny COOP

Anglická slanina (100 g) 16,50 22,90 18,90 24,90 15,90 22,90 14,90

Bulgur (500 g) 31,30 24,90 31,90 24,90 21,90 26,90 25,90

Toustový chléb bílý (500 g) 23,90 22,90 22,90 21,90 21,90 21,90 22,90

Zlatá Haná (250 g) 22,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 29,90

Hellmanns majonéza (420 ml) 39,90 49,90 64,90 44,90 29,90 59,90 44,90

Zakysaná smetana (15-16%) 14,50 12,90 12,90 12,90 12,90 11,90 13,90

Žampiony čerstvé (1 kg) 70,90 71,60 69,90 69,90 89,90 107,60 78,00

Citrony (1 kg) 39,90 49,80 34,90 49,90 49,90 44,90 49,00

Meloun (1 kg) 24,60 19,90 19,90 19,90 29,90 19,90 22,90

Broskve (1 kg) 33,90 29,90 29,90 49,90 49,90 34,90 40,90

Cuketa (1 kg) 25,50 39,90 44,90 39,90 39,90 34,90 46,00

Brambory rané (1 kg) 29,50 25,00 19,90 16,90 24,90 18,90 25,00

Kuřecí játra (1 kg) 69,80 69,80 69,90 69,90 72,90 59,80 89,80

Celkem 443,1 464,30 465,70 470,70 484,70 489,30 504,1

 Tentokrát jsem při zapisování cen u jednotlivých 
produktů vnímala velké cenové rozdíly, takže jsem 
byla sama zvědavá, jak to zatočí s výslednou cenou 
za nákup. V celkovém srovnání kupodivu nejlépe 
vyšla Hruška, dále Lidl, Albert, Kaufl and, Billa, Penny 
Market a COOP. Penny Marketu na pověsti uškodily 
zejména předražené žampiony, které bylo možno 
zakoupit pouze balené. 
 Ráda bych upozornila na cenu melounu. V ně-
kterých obchodech je částka za kilogram při koupi 
celého odlišná od částky za kilogram rozkrojeného 

melounu. Jedná se sice třeba pouze o dvoukorunové 
položky, ale přece jen je to zajímavé. Velké rozdíly 
jsou však v ceně za majonézu Hellmanns. Promítne 
se zejména to, zda člověk narazí na akci. Stejně 
velká sklenička pak může stát 64,90 Kč, ale dokonce 
i 29,90 Kč, což je více než o polovinu levněji. A to 
už se asi vyplatí – nekupovat podobné zboží, které 
obvykle není životně důležité, impulsivně, ale tehdy, 
když se narazí na slevu. Ony se ty akční ceny jednou 
za čas objeví v každé prodejně. 

-mha-

 ELEVEN Půlmaraton Moravským krasem 2019, to je tradiční sportovní den pro celou rodinu pořádaný 
pod záštitou starosty města Blansko Ing. Jiřího Crhy, proběhne na nám. Republiky v Blansku v sobotu 
28.9.2019. Hlavní závod budou doprovázet menší závody a tak jako každý rok nabídne kvalitní sportovní, 
kulturní i volnočasové zážitky široké veřejnosti. Do konce července můžete provést cenově nejvýhodnější 
registraci na www.blanenskypulmaraton.cz.
 Jako v minulých ročnících bude součástí sportovního 
odpoledne mimo hlavní závod hned několik vedlejších 
závodů. Dětský půlmaraton na 800 m pro chlapce a 
děvčata ročníků 2007 a mladší, Lidový běh na 800 m 
pro veřejnost, Běh městem na 2,4 km a Půlmaraton 
mladých na 2,4 km. Zatímco na Dětský půlmaraton, 
Lidový běh a Půlmaraton mladých se registrovat 
nemusíte, na Běh městem a hlavní závod ELEVEN 
PŮLMARATON MORAVSKÝM KRASEM 2019 je 
registrace nutná. Vyplatí se s registrací příliš neotálet, 
neboť v těchto dnech je nejvýhodnější.
 Běh městem na 2,4 km - do 31.7. činí poplatek 
150 Kč, do 31.8. 200 Kč, od 1.9. 300 Kč. Uzá-
věrka přihlášek je 20.9.2019 ve 12 hodin. Každý 
z účastníku Běhu městem obdrží při prezentaci 
startovní balíček, který obsahuje startovní čís-
lo, čip, poukaz na občerstvení v cíli závodu, a 
sportovní tričko s logem půlmaratonu.
 ELEVEN PŮLMARATON MORAVSKÝM KRA-
SEM 2019 - uzávěrka přihlášek do hlavního 
závodu je rovněž 20.9.2019. Rozhodující pro 
výši startovného je datum připsání platby na 
účet pořadatele. Do 31.7. je to 400 Kč, do 31.8. 
500 Kč a od 1.9. 650 Kč. Každý startující obdrží 
při prezentaci startovní balíček se startovním 
číslem, čipem, poukazem na občerstvení v cíli 

závodu a sportovním tričkem s logem závodu. Regis-
traci proveďte přes webové stránky www.blanensky-
pulmaraton.cz
 Součástí sportovního dne je také bohatý program, 
který i na letošní ročník pořadatelé připravili pro děti i 
dospělé. Atrakce pro děti, kulturní program na pódiu, 
ukázky policejní techniky a mnoho dalších zážitků 
slibuje další ročník Půlmaratonu Moravským krasem. 
Akce se koná 28. září 2019 a zváni jsou jak aktivní 
sportovci, tak široká veřejnost.

-r-
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Zachraňovali zraněné. Děti soutěžily 
v poskytování první pomoci

Novinka v třídění odpadu? 
Kontejnery na tuky

Otevírací doba:  Po-Pá: 08:00-17:00 | So: 08:00-11:00 | Ne: zavřeno 

Přivítali kardinála Duku
 V neděli 16. června blanenská farnost hostila pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duku. 
Požehnal komunitní dům a nový deskový obraz svatého Martina v kostele. Touto návštěvou farnost 
zahájila připomínku 880 let od postavení kostela svatého Martina. 

 V 10 hodin sloužil kardinál 
Duka mši svatou. Po bohoslužbě 
besedoval se zástupci různých 
aktivit ve farnosti. Odpoledne se 
konala přednáška o archeologic-
kých objevech v kostele a jeho 
okolí, v Katolickém domě se pak 
odehrálo divadelní představení 
Víti Marčíka pro malé i velké. 
 Komunitní dům Lotots byl po-
staven z prostředků Integrované-
ho regionálního operačního pro-
gramu a Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR v letech 2017 – 2018 
a najdou v něm prostor všichni, 
kdo se chtějí něco naučit a přitom 
prožít dobré vztahy. 

-mha- 

 „Pomozte mu někdo!“ nese se hysterický křik pasáží na Rožmitálově ulici v Blansku. Mladá žena zoufale 
volá o pomoc. Ale to už přibíhají mladí zdravotníci; někteří se ujímají křičící ženy a snaží se ji uklidnit, další 
začínají oživovat muže, který opodál leží v bezvědomí. 
 Scéna se v sobotu 15. června 
kolem poledních hodin opakuje hned 
pětkrát. Jde totiž o krajské kolo sou-
těže mladých zdravotníků v poskyto-
vání první pomoci, jehož se účastní 
deset pětičlenných družstev žáků 
základních škol. Ta do soutěže, kterou 
pořádá Český červený kříž Blansko, 
postoupila z okresních kol. 
 Namaskovaní fi guranti realisticky 
ztvárňují různá zranění: zlomeninu, 
pneumotorax, dokonce i amputova-
nou ruku. Dále mladí zdravotníci řeší 
drobnější poranění, jako je krvácení z 
nosu, štípnutí hmyzem, odřeniny. Sou-
těžící přicházejí na každé stanoviště 
vždy ve dvou skupinkách – jedna je 
z prvního stupně a druhá z druhého 
stupně základních škol. Mladší řeší 
jednodušší případy, starší dostávají za úkol pomoci 
lidem s cukrovkovým záchvatem, mozkovou mrtvicí či 
infarktem. 
 „Chceme, aby se děti naučily reagovat na situace, 
které v dnešní době mohou nastat. Podle toho vybíráme 
úkoly,“ zmiňuje hlavní rozhodčí soutěže Iva Kučerová 
s tím, že jedno improvizované stanoviště simuluje 
událost, při které řádí střelec. Na dalším stanovišti je k 
dispozici také automatický defi brilátor, aby se ho děti 
naučily používat. 
 Přestřelku sami soutěžící hodnotí jako nejtěžší úkol. 
„Byla tam amputace a průstřel hrudníku, to jsou složité 
případy,“ vysvětluje Aneta Zemánková z Letovic, jejíž 
družstvo zvítězilo v okresním kole. 
 Jak zní v propozicích soutěže, cílem soutěží první 
pomoci je prověřit odborné znalosti, praktickou připra-
venost, dovednost v poskytování první pomoci, umožnit 
výměnu zkušeností, zdokonalit činnost soutěžících při 
přípravě na záchranu života a zdraví spoluobčanů. 
 Důležité je, aby děti zvládly situaci jako celek; po 
příchodu na místo musejí zjistit, co se stalo, zajistit 
základní životní funkce ohrožených pacientů, zavolat 
rychlou záchrannou službu, případně policii, a uklidnit 
všechny, které postihlo neštěstí.

 „Dříve jsme soutěž dělali bokem veřejnosti, v lese. 
Nakonec jsme si řekli, že by bylo dobré uspořádat tuto 
akci ve městě, ať se lidé zastaví a zajímají se, co se 
děje,“ říká Kučerová. Což má skutečně nakonec svůj 
efekt. Na jednom stanovišti se dokonce zastavuje ko-
lemjdoucí a ptá se mladých záchranářů, zda nepotřebují 
pomoci. 
 „Snažíme se vždy všechny soutěžící posunout o kou-
sek dál. I kdyby to všichni udělali špatně, nic se nestane, 
ale naučí se to a příště mohou reagovat správně,“ říká 
Iva Kučerová. 
 Nakonec vítězí družstva s nejmenším počtem trest-
ných bodů, obě z blanenského okresu. Za první stupeň 
skupina ze základní školy v Deštné a za druhý stupeň 
žáci základní školy v Letovicích. 
 „V rámci celé republiky projde okresními soutěžemi 
mladých zdravotníků asi jednadvacet tisíc žáků. Takže 
Český červený kříž vyškolí v poskytování první pomoci 
až jednadvacet tisíc dětí,“ poukazuje ředitel soutěže 
Jaroslav Jura s tím, že by přál každému, kdo se dostane 
do situace ohrožení života, aby se k němu dostal takový 
žák, který je v krizové situaci mnohdy rozhodnější než 
dospělý člověk. 

-mha-

 Do kanalizace rozhodně nepatří, protože ji zanášejí a poškozují čisticí zařízení. Řeč je o použitých 
jedlých tucích a olejích z domácnosti. Kam tedy vylít přepálený olej z fritovacího hrnce? Město již 
nabízí řešení: speciální kontejnery na jedlé tuky. 

 V některých měs-
tech už tento sběr 
funguje, Blansko se 
přidává nyní. Od 1. 
ledna 2020 stejně tuto 
povinnost obcím uklá-
dá zákon. Prozatím 
je kontejner přistaven 
na třech místech ve-
dle nádob na tříděný 
odpad, a to na ulici 
Rožmitálově vedle su-
permarketu Albert, v 
Kamnářské na Zborov-
cích a na sídlišti Píseč-
ná. „Dále mohou obča-
né tento druh odpadu 
odevzdat na obou 
sběrných dvorech – v 
ulici Na Brankách a v 
Horní Lhotě,“ doplnil 
starosta Blanska Jiří 
Crha s upozorněním, že motorové oleje do kontej-
neru nepatří; ty je nutné odevzdat právě ve sběrných 
dvorech. 
 „Tuky, které se v kontejnerech shromáždí, jsou 
odvezeny k druhotnému zpracování. Odvoz a 
zpracování zajišťuje společnost EKO-PF, která vy-
hrála soutěž. Oleje se znovu využívají v průmyslu 
i v kosmetickém průmyslu,“ uvedl vedoucí odboru 
komunální údržby Martin Sklář. Dále se tento mate-
riál využívá při výrobě metylesteru, který se přidává 
do nafty jako biopalivo. 
 Vychladlé jedlé tuky z domácnosti je nutné nalít 
do PET lahve a zašroubovat ji. „Tu potom lidé mo-
hou vhodit do kontejneru,“ řekl Crha. Pokud někdo 
sesbírá oleje více, může jej v jakékoliv lahvi, sklenici, 
kanystru apod. odvézt do sběrného dvora, kde si jej 
pracovníci přelijí do svých nádob. Nejlepší by však 
možná bylo tento druh odpadu vůbec nevytvářet. 

Omezení konzumace smažených jídel prospěje i 
našemu zdraví. 
 Malé množství oleje z pánvičky lze nechat vsák-
nout do nějakého savého materiálu, například do 
ubrousku, a vhodit do směsného odpadu, případně 
zkompostovat. Olej je totiž biologický materiál. Kdo 
má možnost, v malém množství může olej použít 
na krmení hospodářských zvířat, ovšem v takovém 
případě by neměl být černý jako bota. 
 Vylévání oleje do dřezu nebo záchodu poškozuje 
čistírny odpadních vod a může způsobit ucpání 
kanalizačního potrubí. Tuky se v kanalizaci srážejí 
a snižují odtok odpadních vod. Čištění zanesených 
kanalizací je nejen časově, ale i fi nančně náročné. 
Navíc se při něm musí použít chemikálie, které dále 
zatěžují životní prostředí. 

-mha-

299,- Kč!

799,- Kč!

129,- Kč!

Telefon: 734 475 159 | Email: ab-welding1@seznam.cz 

Facebook: Pracovní oděvy AB-Welding - ofi ciální

Seifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírnySeifertova 1, Blansko 678 01 - prostory bývalé rychločistírny
www.ab-welding.cz

Nabízíme:
•  pracovní a volnočasové oděvy

•  montérky, bundy, outdoorové oblečení

•  trička, mikiny, termoprádlo

•  gastro a zdravotnické oděvy

•  pracovní a volnočasovou obuv

•  nářadí pro dům i zahradu, tmely a silikony

•  možnost parkování nad bývalým hotelem Dukla

•  NOVĚ na prodejně i sportovní oblečení

PRACOVNÍ PRACOVNÍ 
A VOLNOČASOVÉ 

ODĚVYODĚVY

Telleeeffffffffffooon: 734 47734 47

Sukně 2v1 
Dámská sukně 

s všitými kraťasy, 

střih sukně 

do tvaru A  zajištuje 

volný pohyb 

Trekové sandály SAND
Velikosti 36-46

Barva béžová

Pantofl e GULF
Velikosti 36-46

Barva černo-zelená Velikost XS - XL 

Barvy: černá, námořní modrá, 

hrášková, červená, bílá
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V červenci do Lomnice, 
k jeskyním i za sněhulákem

Úspěchy blanenských plavců

Přijmeme do pracovního poměru:

REFERENTA ADMINISTRATIVY 
PRO PRÁCI S UŽIVATELI SLUŽBY
Požadované kvalifi kační předpoklady: 

- minimálně střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou

- absolvování akreditovaného kvalifi kačního kurzu (či absolvování do 18 měsíců 

od nástupu; případně se tento kurz nevyžaduje u osob, které získaly odbornou 

způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle §110 v souladu se záko-

nem č. 108/2006 Sb., ve znění platných předpisů.)

Náplň práce:

- základní sociální poradenství, spolupráce se soc. pracovníky

- volnočasové, vzdělávací a aktivizační činnosti pro seniory

- práce s depozitní pokladnou, vyúčtování poskyt. služeb

- nákupy, pochůzky, jednání s úřady

- spolupráce s ostatními úseky, s týmem

- pozitivní PR organizace (tisk, web a FB profi l služby)

Předpoklady a dovednosti:

- ŘP skupiny B (aktivní řidič)

- pokročilá práce s PC a s multimediální technikou

- pozitivní vztah k seniorům

- empatie, komunikace, odpovědnost

- výhodou je hudební zaměření a praxe v práci s podobnou cílovou skupinou

Nástup možný ihned nebo dle dohody.

Písemné žádosti s profesním životopisem zasílejte na adresu: 

e-mail: bartosikova.veronika@ddblansko.cz

Případně poštou: 

SENIOR centrum Blansko, p. o. Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 Přichází období letních prázdnin, dovolených, sluníčka a odpočinku, ale běžecká sezóna i nadále pokra-
čuje. Byť závodní nabídka trošičku poleví, ale i v červenci bude kam vyrazit. A bude to opět velice zajímavá 
nabídka. Přes nejdelší trasu letošního ročníku, příjemné ochlazení v Pustém žlebu se propracujeme až ke 
sněhulákovi na Okrouhlé. Navíc na Okrouhlé si můžou zazávodit i děti a to navíc v příjemném chladivém 
prostředí lesa kolem obecního výletiště. Kdo se chystá na MUM, tak Blanenská etapa startuje 2. července.

 Již zmíněná Blanenská etapa Mo-
ravského ultamaratonu nabízí stále 
stejnou vzdálenost a to je 43 kilometrů 
v rozličném terénu. Pro mnoho okres-
ních běžců je to velká výzva a mnoho 
z nich, se na start postaví již po něko-
likáté. Celý závod nabízí různé druhy 
povrchů. Velmi často se jedná o asfalt, 
ale jsou tu i lesní cesty, cestičky a malé 
lesní pěšinky. Také je velmi pestrý po-
kud jde o vertikální profi l. Podle zákona 
akce a reakce to vždy dopadá tak, že 
pokud vyběhnete na nějaký kopec, tak 
vás zákonitě čeká seběh a pokud už 
je rovinka moc dlouhá, bude se zase 
stoupat. Poslední, a to velice intenzivní 
stoupání, je pro běžce připraveno před náměstím v 
Lomnici. Tady už je sil opravdu malinko a tak se jde na 
krev. Podle předpovědi by snad příští týden neměl být 
natolik tropický, a tak by to příznivci extrému mohli mít 
o trošku snazší.
 Proběhnutí v Pustém žlebu nabízí Desítka Morav-
ským krasem. Letošní termín připadl na sobotu 13. 
července a startovat se bude opět v 18 hodin. Závod 
je relativně chladný, ať už je přes den vedro sebe 
úmornější. Proti proudu říčky Punkvy až ke vstupu do 
Punkevních jeskyní se sice stále stoupá, ale to největší 
stoupání přijde až za lanovkou. Naštěstí se trasa závodu 
stále klikatí a tak ten sklon není tolik vidět. Bohužel ani 
soupeři. To možná trošku stěžuje motivaci při případném 
stíhání běžce, který je kousek před vámi. Na druhou 
stranu to zase stěžuje motivaci tomu, který je za vámi. 
Ať tak či tak, zvítězit může pouze jeden. V roce 2018 byl 
nejlepší Standa Široký z AK Blansko Dvorská a Lenka 
Polachová z Horizont kola Novák Blansko. Letošní 
závod bude s čipovkou v podání Martina a Honzy.
 Trojlístek červencových závodů uzavírá Běh kolem 
sněhuláka na Okrouhlé. Oproti svému zimnímu protějš-

ku se koná v poklidném prostředí obecního výletiště. 
Nezávodí se směrem k Boskovické přehradě, ale spíše 
směrem na Velenov. Atmosféra závodu je podstatně ko-
mornější, ale velice příjemná. Před slunečními paprsky 
je možno se schovat ve stínu smrkového lesa. Tedy 
alespoň doufám, že nám tam po kůrovcové a větrné 
kalamitě, nějaký ten les zůstal. Celý závod provází vtip-
ný moderátor a trasy jsou připravené jak pro dospělé, 
tak pro děti. Takže i během prázdnin mají děti možnost 
závodit a je třeba této šance využít. Závodů totiž tolik 
není. Okrouhlá tedy nabízí nejen možnost se porovnat 
se navzájem v rámci závodu, ale také ulovit další účast 
v Žákovské lize Tajovský reality. Bude to zrovna devátý 
závod, tedy už možná nový zlatý medailista. Pokud 
už máš účastí osm, tak to můžeš být zrovna ty. A i na 
Okrouhlé se čipuje.
 Všem běžcům, trenérům, rodičům malých i větších 
běžců i dalším přátelům běhu přejeme klidné léto, vy-
dařené dovolené, šťastné návraty a mnoho naběhaných 
kilometrů.

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel
foto archiv OBL, www.oblblansko.cz

Šťávová na republikové soutěži 
těsně pod stupni vítězů
 Minulý víkend reprezentovali blanenské plavání na 
republikových šampionátech žactva čtyři plavci. 
 Na Letní mistrovství České republiky dvanáctiletého 
žactva do Nového Jičína se kvalifi kovali mezi plavce z 
devadesáti klubů ČR Anna Šťávová a Matěj Měšťan. 
V Plzni se představil v kategorii třináctiletého žactva 
Tomáš Jašek. A konečně ve Zlíně hájil blanenské barvy 
čtrnáctiletý Štěpán Bezděk. 
 Nejlepší výsledky si připsala talentovaná Anna 
Šťávová, která podle papírových předpokladů dokonce 
pomýšlela na medaile ve svých parádních disciplínách 
stovce a dvoustovce prsa. Nakonec jí však medaile 
o vlásek unikly. Příčinou mohla být kromě silné kon-
kurence i týdenní viróza, kterou prodělala těsně před 
šampionátem. Na stovce prsa zaostala o osm desetin 
vteřiny za svým maximem, a to ji připravilo o pouhých 
osmnáct setin vteřiny o bronzovou medaili. Přestože 
na dvojnásobné trati osobní rekord už padnul, stačil 
na páté místo. 
 Ostatní tři plavci podali kvalitní výkony na hranici 
svých možností, ale do první desítky výsledkové listiny 
to nestačilo.

Nejstarší plavci zakončili sérii 
letních mistrovských šampionátů
 Na náročném čtyřdenním republikovém mítinku 
dorostu a dospělých v Českých Budějovicích se 
představili mladší dorostenci Štěpán Pokorný, Milan 
Kučera, v kategorii staršího dorostu Kateřina Demová, 
Barbora Sedláková a Radim Švarc. Nejstarší plavec 
Jan Vencel startoval v kategorii open. 
 Sestava, kterou přivedl na start českobudějovické 
padesátky jejich trenér Miroslav Špaček, si mezi čes-
kou plaveckou špičkou vedla víc než dobře. Na své 
konto si Blanenští připsali tři medaile a k tomu dalších 
šest umístění v první desítce nejlepších plavců ČR. O 
medailové posty se postaral podle očekávání juniorský 
plavec Milan Kučera. Bronzové medaile si vyplaval 
na padesátce kraul a stovce motýlek. Nejvíce nadějí 
na mistrovský titul se vkládalo do padesátky motýlek, 
kde chtěl blanenský borec plnit limit pro zařazení do 
juniorské reprezentace ČR. Přestože se mu trať po-
vedla a zaplaval osobní rekord, který mu vynesl titul 
vicemistra republiky, zůstaly pro něj brány juniorské 
reprezentace pro tentokrát zavřeny. Zklamáním by 
snad mohl být jen fakt, že ke splnění limitu chyběly 

pouhé okem nepostřehnutelné čtyři setiny vteřiny. Na 
plnění juniorských limitů bude mít plavec ještě další tři 
roky, ale úkol to nebude snadný. 
 V první desítce dohmátla blanenská top star i na 
stovce a dvoustovce kraul. Mezi nejlepších deset 
plavců ČR se zařadil desátým místem na nejkratším 
kraulovém sprintu také Radim Švarc. Kateřina Demová 
si zase velmi dobře vedla na nejdelších bazénových 
tratích patnáctistovce a osmistovce kraul. Kvalitní 
výkony ji zařadily na úctyhodné páté a osmé místo. 
Blanenské družstvo dokonce sestavilo štafetu mužů na 
čtyřikrát padesát metrů kraul. Štafeta, která plavala ve 
složení Michal Vencel, Štěpán Pokorný, Milan Kučera a 
Radim Švarc, doplavala nečekaně na vynikající sedmé 
příčce.
 V sobotu také zakončila letošní jarní závodní sezónu 
devítiletá a desetiletá plavecká drobotina. Boskovický 
bazén přivítal plavce ze sedmi oddílů. Celkem šest-
náct medailí z toho devět zlatých přidělili pořadatelé 
Boskovického závodu blanenským plavcům. Ty nej-
cennější kovy si pověsili na krk Stella Hanzlíčková, 
Ondřej Hašek, Karolína Nečasová, Anna Okáčová a 
Eliška Zamazalová.

Věra Vencelová
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Dětské soutěže zavítaly 
do domova pro seniory

Zlato z republiky 
pro orelský aerobic

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 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!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

- 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

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

 V úterý 4. června se v zahradě SENIOR centra Blansko sešlo více jak 200 dětí ze čtyř blanenských 
mateřských školek, aby společně s obyvateli domova oslavily Mezinárodní den dětí. 
 Sedm soutěžních stanovišť zde 
dostatečně rozptýlilo početnou dět-
skou převahu a celá zahrada se na 
jedno letní dopoledne proměnila na 
pohádkové hřiště. Skupinky dětí u 
jednotlivých atrakcí obsluhovaly po-
hádkové postavy jako jsou Rumcajs, 
Anka a Manka, Křemílek, paloučkové 
víly s Amálkou, čertík ze mlejna, 
vodník, Pat a Mat, čaroděj a čaro-
dějnice, Krakonoš, klauni, Indiánky 
a chobotničky Modrej se Zeleným. 
 Na každém soutěžním stanovišti 
byli kromě zaměstnanců v pohád-
kových kostýmech přítomni také 
uživatelé služby, aby se přímo zapojili 
do komunikace s dětmi. Děti naopak pozbyly ostych 
při kontaktu s tou nejstarší generací a rády předvedly, 
jaká nová říkadla a básničky si dokázaly připravit. 
Navíc mohly nově vyzkoušet velké houpačky, které 
nám v zahradě domova speciálně pro dětské návště-
vy postavili na celé léto blanenští skauti ze střediska 
Světla Blansko.

 Tradiční den dětí se u nás v SENIOR centru 
Blansko konal již po čtvrté. Celou akci připravili 
zaměstnanci domova a patří jim za to veliké uznání 
a dík. Jsme rádi za tuto tradici a už nyní se těšíme 
na nové setkání i v příštím roce.

Petr Novotný

 Děvčata z blanenského aerobikového týmu se mohou pyšnit titulem mistryň České republiky, který 
letos obhájily v Praze na soutěži Česko se hýbe od asociace fi saf.cz..

 Pod vedením trenérek Markéty Kolářové a Adély 
Bláhové se Aerobic Team Orel Blansko věnuje přede-
vším aerobic show a step aerobicu. Letos v Aerobic 
show závodila děvčata v kategoriích 8-10 let, 11-14 
let a 15 a více let. Jezdila na různé typy soutěží po 
celé České republice, kde sbírala medailové umístění. 
Nejdůležitějším závodem jejich sezony byl však právě 
tenhle.
 Na fi nálové kolo, které se konalo v pátek 7.června 
2019 v Praze, se postupovalo z měst z různých koutů 
naší republiky. Děvčata se vydala na postupové kolo 
do jednoho z měst, a to do blízkého  Brna.
 Kde nejmladší děvčata se sestavou "Loupežníci 
z pohádek" postupovala ze 3. místa. Starší děvčata 
se sestavou "Volejte linku 155!" postupovala také ze 

3.místa a nejstarší děvčata se sestavou "Limonádový 
Joe" postoupila z 1.místa.  Tahle umístění jim pomohla 
k postupu na již zmíněné velké celorepublikové fi nále.
 Na fi nálovém kole se v každé kategorii předvedly 
nejlepší vybrané týmy a konkurence byla opravdu veli-
ká. Loupežníci z pohádek si vybojovali krásné 4.místo 
z 21 týmů. "Limonádový Joe" si vybojoval bronzovou 
medaili. A sestava "Volejte linku 155!" pod vedením 
Adély Bláhové zaujala porotu natolik, že porazila 17 
týmů a odvezla titul mistryň České republiky.
 Pro všechna děvčata to bylo krásné zakončení zá-
vodní sezony a po prázdninách budou trénovat nové 
sestavy, se kterými budou závodit a snažit se, aby jejich 
sezona byla alespoň tak úspěšná, jako ta letošní. 

Veronika Švábová
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 - 85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Samce papouška Kakariki. Tel. 737902404.
* Nosič kol na tažné zařízení pro 3 kola, zn. Peruzzo Parma3 
+ náhradní díly, málo používaný za 2990,- Kč. Původní cena 
5947,- Kč. Tel. 774537462.
* Mladou andulku. Tel. 737902404.
* Škoda Octavia 1,4 , r.v. 1999, barva červená, STK platná, 
bez koroze , eko dań zaplacena, 180.000 km, pneu jako nové. 
Přívěsný vozík s plachtou. Ceny dohodou. Tel. 608889821.
* Dámskou obuv vel. 39, 40, 41 na všechna roční období, kúže i 
syntetika, zachovalá 50-150 Kč. Možno zkusit. Tel. 604389346.
* Pěkný, moderní stojací věšák, 8x závěsné boční háky, cena 
500 Kč. Plně funkční televizor Funai, analog, úhlopřička 35, 
ovladač, cena 800 Kč. Volat od 16 hod., tel. 724192895.

      PRODEJ    

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (vhodná ke zhutně-
ní); odběr průmyslová zóna Blansko; tel. 604550828.
* Nabízíme kvalitní koňsko-kozí hnůj. Možno dovézt. Blansko. 
Tel. 775236803.
* Hledám dlouhodobý pronájem 2+1, 3+1. od 1.8. Platba na rok 
dopředu. Bez RK. Tel. 737106850.
* Hledám muže ve věku 45 - 55 let pro společně strávené 
chvíle a na výlety.. Auto vítáno. e-mail: sance.lasce@seznam.cz
* Shánim popelník s medvědem 80. léta. Vzpominky. Tel. 
731084464.

      RŮZNÉ     

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 

vychází vychází 

17. července 201917. července 2019

Chcete inzerovat? Chcete inzerovat? 

 Tel. 606728334 Tel. 606728334

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

Nabízíme: 
práci v zavedené společnosti a perspektivním oboru / příjemné pracovní prostředí založené na důvěře

různorodou práci / seberealizaci / možnost kariérního růstu / odpovídající platové ohodnocení 
13. plat / 5 týdnů dovolené / stravování v rámci firmy / velmi dobrá dostupnost vlakem, autobusem (10 minut od nádraží)

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

Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegu/kolegyni na pozici
ELEKTROMECHANIK/ČKA

Požadujeme:
- SOU/SŠ elektrotechnické vzdělání
- předchozí praxe v oboru elektro vítána
- zručnost, pracovitost, pečlivost, samostatnost, odpovědnost

Náplň práce:
- obsluha menšího výrobního stroje
- manuální zručnost- schopnost pracovat s drobnými součástkami
- dobrý zrak
- vizuální kontrola
- výstupní kontrola výrobků

Masarykova 9, 678 01 Blansko

90 let ASK Blansko
Část V. – BASKETBALČást V. – BASKETBAL

 Basketbal se poprvé hrál koncem 19. století ve Spo-
jených státech amerických a v Evropě se objevil až po 1. 
světové válce. V TJ Sokol Metra Blansko se začal hrát v 
roce 1948 a po sloučení tělovýchovy je sestaveno družstvo 
dorostu chlapců a 1950 družstvo mužů, které až do začátku 
60. let minulého století hraje krajský přebor I. třídy. Tuto 
hru velmi zpopularizovalo mezinárodní utkání mezi hráči 
Metry a národním mužstvem Číny v roce 1951, které na 
fotbalovém hřišti sledovalo 2 000 diváků. Po výstavbě nové 
sportovní haly, má tento sport lepší podmínky se stoupající 
výkonností mužstva a úspěchy blanenského basketbalu.
 Roku 1960 se na scéně objevuje MUDr. Ivo Nerad, 
bývalý hráč Zbrojovky Brno, s kariérou reprezentanta 
ČSR. V klubu působí nejen jako vynikající hráč, ale i jako 
trenér a funkcionář po dobu 23 roků. S jeho osobou získává 
basketbal v TJ jiný rozměr, v sezóně 1960-1961 vyhrává 
mužstvo mužů přebor Jihomoravského kraje, postupuje do 
Národní ligy, v které v sezóně 1962-1963 vítězí a stává 
se účastníkem nejvyšší soutěže - 1. celostátní ligy. V celé 
plejádě jmen blanenského basketbalu, která se v jeho his-
torii vyskytují, nelze všechna na těchto stránkách podchytit. 
Ale při této události, která svojí atraktivitou zahltila celý 
region, se sluší jména všech tehdejších aktérů zveřejnit. 
Vždyť hala, která má kapacitu 400 diváků, jich dokázala 
pohltit až 700 a při některých zápasech musela asistovat 
tehdejší Veřejná bezpečnost / dnes Policie /. Byli to tedy 
tito hráči: MUDr. Ivo Nerad, Ing. Jar. Fojtík, Vojtěch Štrajt, 
Ing. St. Homolka, Jan Tribula, Ing. Mir. Beránek, Miroslav 
Matuška, Ing. Jiří Kraváček /později dlouholetý trenér v 
TJ/, Miloš Svěrák, Milan Pernica a Fr. Fojtík. Trenéry jsou 
MUDr. Ivo Nerad a Ing. Bohuslav Beránek. Při střídavých 
sestupech a následných postupech, se 1. liga hrála ještě 
v sezónách 1965-1966, 1967-1968, a 1968-1969. Mužstvo 
je v tomto období doplňováno novými hráči – Paruch, 
Rodrem, Ševčík, Ing. Josef Moll, Souček, Braunschläger, 
Pařil, M. Čermák, Ing. Pokorný, Dubšové, Kyzlink a P. 
Pokorný. V letech 1969-1980, hrajeme stále Národní ligu. 
I nyní vyrůstají noví, dobří hráči, jen zkráceně – Zezula, 
Hejč, Pilát, Tihon, Ing. Miloš Polák, Peterka, Popelka. V 
dalších letech je v klubu „střídavo-oblačno“, kdy se hraje 
krajský přebor, nebo Národní Liga a je založeno družstvo 
B, C, dorostu a žáků.
 Roku 1970 jsou dorostenci pod vedením trenéra Le-
žáka bronzoví na Mistrovství republiky. Práce s mládeží 
má takovou úroveň, že rozhodnutím ústředních orgánů 
basketbalu je v TJ ASK založeno Tréninkové středisko 
mládeže, které vede Jiří Ležák, později Ing. K. Souček. 
Po 8 letech své činnosti, je v rámci reorganizací ve sportu, 
zrušeno.
 Při bilanci těchto let připomeneme dlouholetého vyni-
kajícího hráče pana Mir. Matušku, který s aktivní činností 
v basketbalu končí a Ing. Fr. Pokorného a Josefa Nečase, 
oba působící ve státní reprezentaci. Hrajeme krajský 
přebor a v letech 1987-1989 se v Národní lize snažíme 2x 
probojovat do 1. ligy s dominantním Josefem Nečasem, 
což se však nedaří.
 V dalších letech dochází ke změnám v organizaci 
basketbalu a výměně generací, ale i při určité stagnaci, 
kdy nefungoval výbor a činnost byla organizována v 
družstvech, hrál dorost 1. Národní ligu a muži 2. Národní 
ligu v letech 1990-1993. Ke změně došlo v roce 1998 po 
zvolení nového výboru a ve škole na Dvorské je založena 
přípravka pro práci s mládeží. Po povodni v roce 1977 hrála 
mužstva 2 sezóny v TJ ČKD a v ZŠ v Rájci. I přes tento 
handicap, snižující kapacitu tréninkových hodin, hrají starší 

dorostenci o postup do 1. ligy a jsou zálohou pro družstvo 
mužů skupiny A. V období 1999-2001 se hraje oblastní 
přebor 1. třídy a následně 3. liga. Roku 1997 je založen 
Oddíl veteránů, který se zúčastňuje s jinými zahraničními 
týmy turnajů ve Francii, kde 2x vyhráli a 3x skončili na 3. 
místě. V roce 2002 vzniká skupina C, složená z dorostu a 
basketbalistů družstva A, hrající v OP 2. třídy pod trenérem 
P. Horáčkem. Muži B hrají oblastní přebor 2. třídy a muži 
C v roce 1999 postupují do OP 1. třídy. Mužstva hrají se 
střídavými úspěchy, protože není možnost doplnění z vlast-
ních řad a též z důvodů organizačních a ekonomických.
 2002- dochází k renesanci blanenského basketbalu, 
odkupuje se 2. liga od „ béčka“ Husovic a posilami jsou 
Balije, Pekárek a Musil.
 2003-2004 – po letech opět postup do 1.ligy s kádrem 
Petřík, Kreps, Kozel, Balije, Ford, Lukáš a Toman s tre-
nérem Antonínem Zezulou, což je nej lepší sestava od 
roku 1990. Po bojích o záchranu s posilami Machače a 
Slezáka v lize zůstáváme a v sezóně 2004-2005 postup 
do čtvrtfi nále play off  s Kolínem a v roce 2005-2006 opět 
čtvrtfi nále play off  se Zlínem, s trenérem Zd. Procházkou. 
Rok 2006-2007 je poslední sezónou v této soutěži. Práva 
na 1. ligu jsou převedena na určitý brněnský tým, při čemž 
nikdy nebyla zaplacena. 
 V sezóně 2009-2013 působí muži skupiny A v OP 1. 
třídy, při čemž mají na svém kontě vždy více porážek, než 
vítězství. V roce 2013 sestupují a hrají OP 2. třídy. Muži 
B v roce 2011 končí se závodní činností a dále basketbal 
provozují pouze jako rekreační sport. Pod trenérem Ing. 
M. Peterkem se zúčastňují mezinárodních veteránských 
soutěží, kde 3x po sobě zvítězili. V klubu stále působí již 
zmiňované družstvo veteránů, hrající pro zábavu a potě-
chu. V letech 2009-2012 je v ASK oddíl mládežnického 
basketbalu /BBK Blansko/, který vedou trenéři Zezula , 
Nehybovi, Špačková a Ing. Tužilová. Z 60 dětí jich 10 hraje 
v brněnských ligových družstvech.
 V ročnících 2014-2016 se hraje OP 2. třídy, 2017-2018 
OP 1.třídy a 2018-2019 Jihomoravská liga, kde se mužstvo 
z 5. místa probojovalo do play off , avšak po prohraných 
zápasech v 1. kole skončilo.
 Na závěr se krátce zmíním o ženské košíkové, která 
se hrála v ASK v letech 1955 – 1981. Trenérem je 18letý 
Jaroslav Fojtík - prvoligový hráč v klubu mužů. Za jeho 
éry je v tomto období družstvem žen sehráno od mistrov-
ských až po mezinárodní na 855 zápasů. Po dlouhá léta v 
Národní lize úspěšně působily M. Mihulová, Z. Fojtíková, 
I. Ležáková, D. Jandová, J. Životská, K. Chládková, A 
Preislerová, V. Varhánková, L. Novotná – po letech některé 
pod novými jmény Fojtíková, Pokorná, Babáková.
 Datum 26.8.1981 je defi nitivní tečkou za ženskou 
košíkovou v TJ ASK a mužskou v TJ ČKD Blansko. Na 
základě dohody mezi oběma tělovýchovnými jednotami 
dochází k přesunu mužských složek do TJ ASK /tehdy 
Metry/ a ženských do TJ ČKD, což bez pochyby přispělo 
ke zkvalitnění blanenského basketbalu. Pan Jar. Fojtík 
ukončuje činnost v mužské sekci košíkové a s ženskou 
odchází do nového prostředí, kde v roli trenéra úspěšně 
pokračuje.
 Tolik tedy ve stručnosti k basketbalu TJ ASK, co lze za 
všechna ta léta říci.
 Basketbal TJ ASK má nyní 32 členů a jeho vedení ve 
skupině „ A „ pracuje ve složení:
Petr Vylíčil – organizační pracovník
Jiří Charvát – trenér
Dan Juříček – asistent trenéra

Příště: VI. část – Gymnastika
Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Muzika pro Karolínku: Robert Křesťan a Trappeři - 3. 
7. 2019, 19.00 h. Zámecké nádvoří, Blansko. Cena 
vstupenky: 210 Kč.
Muzika pro Karolínku: VOXEL - 31. 7. 2019, 19.00 h. 
Zámecké nádvoří, Blansko. Cena vstupenky: 280 Kč.
KilianGang Motosraz 7. ročník K7- 19. - 21. 7. 2019, Vo-
děrady, okres Blansko. Cena 2denní vstupenky: 750 Kč.
Na Stojáka Open Air 2019 Lysice - 4. 8. 2019 od 19.30 
hod. Letní kino Lysice. Cena vstupenky v předprodeji 
200,- Kč.
Recitál Lucie Bílá a Petr Malásek – 31. 8. 2019, 19 
hod., areál panské zahrady, Kunštát. Cena vstupenky 
v předprodeji: 600 Kč.
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.
Divadlo Titanik- 20. 9. 2019, 19:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 350 Kč, 320 Kč.
Screamers: "Smím prosit?" - 25. 9. 2019, 19.00 h. Děl-
nický dům, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč.
Narozeninový koncert: Jakub Smolík - 16. 10. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
390-520 Kč.
Talk show Kafe u Osmanyho Laffi  ty – 29. 10. 2019,19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 Kč.
Michal Pavlíček a Trio _ 30. 10. 2019 v 19:30 hod., Děl-
nický dům, Blansko. Cena vstupenky: 350 Kč/320 Kč.
Koncert Mistříňanka - 8. 11. 2019, 18:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 180 Kč.
Janek Ledecký – vánoční koncert -25. 11. 2019, 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 550 Kč, 
520 Kč, 490 Kč.

Novinky v prodeji:
Publikace Erich Roučka: Život a dílo blanenského 
vynálezce a průmyslníka 
- nová publikace z edice ZDíK představuje život a dílo 
výjimečného člověka: badatele, vynálezce a úspěšného 
podnikatele Ericha Roučky. Cena: 150 Kč.
DVD Vynálezce a průmyslník Erich Roučka – příběh 
člověka, badatele, vynálezce, podnikatele, průmyslníka, 
zakladatele tradice měřících přístrojů v Blansku. 
ČR / 45 min. / režie: Radek Popelka. Cena: 100 Kč.
Omalovánky: S pastelkami po zámku a městě Blansku 
– ilustrovaný průvodce určený pro děti, rodiny, školy i 
širokou veřejnost. Cena: 55 Kč.
Reklamní předměty města Blanska:
- termohrnek Blansko:  cena 140 Kč,
- zápisník Blansko: cena 49 Kč,
- šňůra na krk Blansko: cena 39 Kč,
- refl exní pásek Blansko: cena 30 Kč.

Letní otevírací doba informační kanceláře
 Informační kancelář Blanka i letos v letní sezoně 
rozšíří svoji provozní dobu pro veřejnost na sedm dní v 
týdnu. Turisté tak mohou v Blansku získat informace o 
regionu a tipy na výlety i v sobotu odpoledne a v neděli.
 Blanka získává prostředky na rozšíření letního 
provozu z grantového programu Podpora zkvalitnění 
služeb turistických informačních center v Jihomorav-
ském kraji, který vypisuje Krajský úřad Jihomoravského 
kraje. Letos bude dotace využita nejen na víkendový 
provoz informační kanceláře, ale také na výrobu nových 
propagačních materiálů o Blansku.
 V červenci a v srpnu bude tedy informační kancelář 
otevřena turistům i blanenským občanům následovně: 
Po – Pá 9-18 h, sobota 9-12 a 13-17 h, neděle 13-17 
h. Ve státní svátky ve dnech 5. – 6. července bude 
otevřeno v nedělním režimu, tedy v době 13-17 h.

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

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

Tel.: 777 870 817 
www.bazar-nabytku-blansko.cz

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

PŘIJMEME PRODAVAČKUPŘIJMEME PRODAVAČKU    
do prodejny obuvi Blansko "SEVER"do prodejny obuvi Blansko "SEVER"
Strukturovaný životopis posílejte na 
obchod@obuv-konsorcium.cz nebo přímo 
na prodejnu obuvi, Dvorská 32, Blansko.
 tel. 516 414 488, pí. Žirovnická

Uzávěrka žádostí: 31.7.2019 
Nástup od 2.9.2019
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28. června 20198

BBK Blansko slaví 10 let

KAŠTÁNEK
FEST3

17.8. 2019 od 15 hod.

horní lhota
Hospůdka u kaštánka

stage 1:

akamarádi
rockfór
hd acoustic
sanitka

stage 2:

silák franta
ríša dobiášek
agáta konečná
disko pro děti

vstupné 150,- Kč, děti do 150 cm zdarma
spousta dobrého jídla a pití, pivní hry, zábava pro celou rodinu

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 89,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

Každý víkend

GRILOVÁNÍGRILOVÁNÍ

NOVĚ! točená zmrzlina

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

a

 Blanenský basketbalový klub (BBK Blansko) slaví 10 let od svého založení. A oslavy mohou být 
veselé, protože se daří plnit základní cíle tohoto mládežnické klubu: vést děti ke sportu, naučit je 
hrát basketbal a dosáhnout s nimi i nějakých úspěchů. 

 BBK Blansko neměl úplně 
lehký začátek, protože první 
rok nemohly hrát děti žádné 
soutěže. Kromě tréninků jim 
ke zlepšování sloužily přátel-
ské zápasy, turnaje a kempy, 
které je připravily na první 
soutěžní ročník 2010/2011.
 A ten hned přinesl neče-
kaný první úspěch. Družstvo 
žáků do 14 let totiž vyhrálo Ji-
homoravský přebor. Úspěch 
byl velkým a příjemným pře-
kvapením jak pro hráče, tak 
pro trenéry.
 A že nebyl náhodný, potvr-
dily další sezóny. Žáci do 14 
let obhájili nejprve prvenství, 
tým do 16 let získal krajské 
stříbro a o rok později už 
kategorie do 15 a do 17 let 
slavily společně zlaté medai-
le, které sedmnáctiletí kadeti obhájili i v roce 2014. 
 Nejmladší minižáci si v roce 2015 vybojovali účast 
v Národním fi nále v Mostu, kde obsadili výbornou 
4. příčku, když v utkání o bronz podlehli tradičnímu 
rivalovi z Podolí. Odveta se podařila o dva roky 
později v kategorii U13, kdy BBK získal přebornický 
titul. Bohužel v této kategorii už v Národním fi nále 
nemohla hrát děvčata, přestože blanenský klub 
porážel výhradně chlapecké týmy.
 Už tradičně se většina hráčů do 10 let, kteří chodí 
do blanenské školy TGM, účastní juniorské NBA, ve 
které se letos probojovali až do vyřazovacích bojů.
 Za deset let působení klub BBK Blansko vycho-

val mnoho hráčů a hráček s uplatněním nejen v 
nejvyšších dorosteneckých soutěžích, ale i v repre-
zentačních celcích. Po celou dobu existence hrají 
do povolených 13 let s chlapci i dívky, a to i přesto, 
že v Blansku je ještě ryze dívčí basketbalový klub. 
„Myslím si, že tu naši fi lozofi i se nám daří plnit. Není 
to vždy jednoduché, sportů je hodně, děti mají i jiné 
zájmy, ale to, že tu fungujeme úspěšně už deset let, 
snad svědčí o dobré práci,“ uvedl na závěr bilan-
cování jeden z trenérů Antonín Zezula, který stál u 
založení BBK Blansko.

-kaj-


