
Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, 
všude výtahy, balkony, parkování, zahájení
stavby v 07/2016...NC (dle PP) – Info. v RK 

www.mikark.cz

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej pozemků na RD Černá Hora,
2.514 m2, inženýrské sítě,  starý RD
s garáží v ceně... NC – Info. v RK

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, přízemí, výloha … NC – 1 350.000 Kč

- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, IS, výhled  na J-Z... NC – 1.350 Kč/m2

- Prodej STP na RD Blansko–Pod Sanatorkou, 503 m2, studna ...NC – 3.692 Kč/m2

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP., ..NC – od 3.500 Kč vč. ink. 

- Koupíme byt 1+1 Blansko – Sever, do 2.NP, nejlépe s výtahem ..NC – DOHODOU 

HLEDÁME  NEMOVITOSTI  V BLANSKU  A  OKOLÍ  NA  PRODEJ

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Mateřský jazyk, tak se tomu říkalo a snad stále říká. Podle zpráv v médiích neobstálo 
při letošní maturitní zkoušce z jazyka českého značné procento studentů. V posledních 
letech je to opakující se problém. Studenti a rodiče se zlobí, že je zkouška příliš těžká 
a složitá. Nejsem odborník, ale pochybuji, že by někdo vytvořil tuto zkoušku takovou, 
aby ji nemohli studenti zvládnout. Vždyť než dojdou k maturitě, tak se ji téměř denně 
učí celých 13 let! Myslím, že problém je trochu někde jinde.

 V prvé řadě se, v porovnání s obdobím mé školní 
docházky, děti a studenti věnují velmi málo četbě. 
Prostě jsme měli to štěstí, že naše zdroje zábavy 
a oddechu i potřebných informací existovaly jen v 
knihách či učebnicích, novinách a časopisech. Je to 
bez debaty tak. Když člověk čte a čte, dostane se 
mu správný pravopis, tvorba slov a vět, do podvě-
domí. A to nemluvím o slovní zásobě a schopnosti 
se vyjadřovat. 
 Psali jsme dopisy pěkně na papír, perem, poz-
ději propiskou, očíslované stránky, dopis měl svou 
neměnnou formu včetně podpisu a velmi mnoho o 
pisateli vypovídal. Chodili jsme do knihovny, půjčo-
vali si knihy a časopisy mezi sebou, vyprávěli si o 
nich, doporučovali, a ne proto, že by nám to někdo 
přikazoval. Pravda, byla školou nařízená povinná 
četba, ale kdo se chtěl i pobavit, zvolil knihu do-
poručenou kamarádem. O získávání informací ani 
nemluvě, to opravdu člověku nic jiného nezbývalo, 
než hledat v tištěných materiálech. 
 Dnes esemeskujeme, četujeme, mejlujeme, 
serfujeme, napíšeme pár slov na fejsbuk nebo 
na skajp, či jak se všechna ta moderní spojení se 
světem jmenují. Anglické klávesnice neznají čárky, 
háčky, ovšem i s klávesnici českou to tam mlaďoši 
sází hlava nehlava, velké písmeno nebo malé, 
všechno fuk, pak nějaký ten smajlík a je vymalová-
no. Hlavně aby to bylo krátké a rychlé, kdo by se 
dnes zdržoval dlouhým vypisováním. To, že dal o 
sobě vědět větou, ve které je z hlediska správného 
pravopisu spousta chyb, není podstatné. 
 V řadě druhé je to tlak angličtiny do všeho kolem 
nás. Opravdu nemám nic proti angličtině, nejsem 
tak zpátečnická, abych nerozuměla tomu, jak je v 
dnešní době důležité tento jazyk ovládat, ani se 
mnou necloumá závist z toho, že sama anglicky 
neumím. No – neumím... Když nám babička v 
neděli k obědu smažila šnycle a na kartofl e dávala 
putru a šnytlík, bylo nám to k smíchu. Kdybych se 
víc zamyslela, asi bych z paměti vydolovala ještě 
další slovíčka, která tehdy z němčiny prošpikovala 
český jazyk. Období Rakousko – Uherska, První 
republika i obě války zanechaly v jazyce českém 
spoustu tehdy běžně užívaných výrazů, které 
naštěstí časem zmizely v propadlišti dějin. Dnes je 
plnohodnotně nahradila angličtina. A to nemluvím 
o místech ve škole, zaměstnání nebo počítačovém 
světě, ale o běžném každodenním životě. 
 S holkama v cukrárně si objednáváme čískejk 
nebo mafi n. Po práci nakoupíme v nějakém super, 

hyper či jiném marketu, když potřebujeme, tak i 
nějaký ten hobby, mikro, makro… když je víc času, 
uděláme si výlet do šopinkparku a po nákupech 
zajdeme k mekáči na nějaký ten čís, čiken či jiný 
burgr a šejk, dětem hepymíl. Občas vyrazíme do 
fi tka nebo navštívíme wellnes, abychom byli redy, 
osvěžíme se kolou lajt, pivem kůl nebo dáme freš či 
smůtý. O víkendu uděláme gárdenpárty, grilujeme 
stejky a hambáče, dáme nějaký ten drink a po celém 
týdnu jsme hepy jak dva grepy, ok nebo det. Večer 
pustíme televizi a těšíme se na náš oblíbený seroš, 
tólkšou, sitkom, top star nebo nějakou tu realityšou, 
k naší velké radosti každých pět minut běží reklamy 
a nabízí hedenšouldrs, pemprs, revitalift, rexpovr-
gel. 
 To je maglajs, co? Občas mám z toho všeho v 
hlavě takový zmatek, že sedím ve vaně a nevím 
jestli pro můj stajlink bude lepší bath nebo shower a 
jestli si náhodou nenaliju na hlavu pěnu na koberce. 
 Takže se nakonec z každého z nás stává pasivní 
student angličtiny, ať se nám to líbí nebo ne. Já se 
s tím snažím poprat, jak to jde. Občas zabrousím 
do slovníku, abych se ujistila, že nápis na výrobku 
je opravdu to, co potřebuji. Jen poznámky už si 
radši nedělám. Totiž kdysi dávno přinesl manžel 
domů toustovač, na kterém nebylo česky ani slovo. 
Chtěla jsem se o něm dozvědět co nejvíc, tak jsem 
si vzala na pomoc slovník, papír a tužku. Poctivě 
jsem si vše zapsala a můj amatérský překlad začínal 
slovy – sendvič tvořič. U mých synů to vyvolalo velké 
pobavení , které se se mnou táhne celé roky. Moje 
vlastní děti moji angličtinu dávají k dobru kdykoliv 
mohou, zvlášť, když slovo apple přečtu jako „ejpl“. 
 Takže co s tím? Sama nevím. Ve svém věku 
už těžko co doženu, zvlášť, když si sebekriticky 
přiznám, že jazyky mi nikdy moc nešly. Pro svůj pra-
covní i osobní život angličtinu naštěstí nepotřebuji, 
a s tím, co běží kolem mě, se jakž takž vyrovnám. 
Občas něco špatně vyslovím, takže se, pokud to 
jde, anglickým výrazům vyhýbám. Jsem Čech a 
docela si celý život zakládám na tom, abych svůj 
rodný jazyk ovládala co nejlépe. Někdy se přistih-
nu při tom, jak si v duchu hraju se slovy a hledám 
české výrazy, abych nemusela použít slova cizí, ať 
už pochází odkudkoliv. Jsem si vědoma, že jsou v 
některých případech nenahraditelná a leckdy asi 
i nepřeložitelná, ale prostě se mi chce číst, psát, 
mluvit a myslet česky. 

-im-

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Po komp. rekonstrukci, zahrada, bazén, garáž.

cena: 2.750.000,- Kč tel: 775 246 549

RD 6+1 ROZSTÁNÍ, CP 989 M2 CHALUPA 2+1 KUNŠTÁT., CP 169 M2

Po částečné rekonstrukci, tři sklepy, garáž.

cena: 590.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Nová střecha, zahrádka, sklep.

cena: 1.299.000,- Kč tel: 775 582 092

RD 3+1 RÁJEČKO, CP 247 M BYT 3+1 V  OV, BLANSKO, CP 68 M

Cihla, nízké měsíční náklady, balkon.

cena: 1.740.000,- Kč tel: 775 582 092

G G



Parkovné v Blansku se upraví od nového roku

15. července 20162

Blansko ovládl první ročník
Morava Park festu

Freddieho sloupek
Ať žije kampaňování, 
propaganda a lži...

 Občas se o víkendovém dopoledni zadívám 
na „Retro vysílání“. Docela se už podivuji, že 
bedlivému oku cenzora tato zpravodajská rubrika 
uniká... Zejména proto, jak moc je tam k podívání 
a podivení... Naposledy jsem se třeba dozvěděl, 
ústy redaktorky z let pozdně devadesátých, že 
dálnice D11 má být (v celém rozsahu) dokončena 
do tří let (od doby toho původního vysílání). Světe 
div se, asi byla řeč o jiné D11, v jiné zemi, dost 
možná na jiné planetě...
 Už se těším, až postupně dojde to retrovysílání 
ke zlomovému roku 2004, kdy jsme vstoupili, za 
podpory většiny, do Evropského prostoru nejen 
geografi cky, ale i politicky. Dodnes si pamatuji 
ty krásně vyvedené, státem podporované třípís-
menné nápisy: ANO, kde to nejkulatější z písmen 
bylo vyvedeno z evropských hvězdiček. Odpůrci, 
ti bohužel žádnou subvenci nedostali, vidět jich 
nebylo, kdo by přece jen o splněný sen – člensví 
v EU nestál, jaký by to musel být bloud...
 Vidím-li pak ve vysílání pana Ratha, kterak 
to brojí proti korupci, pana prezidenta, kterak 
vylučuje jakékoli politické angažmá než důchod-
covství na Vysočině, několikeré poklepávání na 
základní kámen dálnice D47 do Ostravy (dnes 
D1, aby se to nepletlo), její slavnostní otevření a 
o pouhých pár let již méně slavnostní postupné 
uzavírání z důvodu špatně provedených prací... 
To vše ve mně vzbuzuje pýchu, že mohu být 
členem tak vyzrálé společnosti, pyšnící se ne-
uvěřitelně krátkou pamětí nebo snad dokonce 
účelovou ztrátou téže.
 Nenechte se mýlit, již dávno nejsem rozčilen, 
nebo rozezlen. Proč taky... Vždyť o nic jiného než 
o náš národ nejde. O jeho pověst, uvědomění, 
hrdost... Pokud chceme být takovými lidmi, proč 
ne, alespoň budeme opravdovou perlou mezi 
národy EU.
 Když nikoho z nás nepřekvapí lži, které se šíří 
éterem o Brexitu, když nikoho nezarazí nesrov-
nalosti ve vyjádřeních jednotlivých „politických 
pracovníků“, pak nám budiž samo Nebe milosti-
vo...
 Je mi smutno, když musím poslouchat, jak 
na ulicích (mimochodem velmi liberálního) New 
Yorku zastavují podezřelé černošské obyvatele 
bílí policisté a pokud se jim nelíbí, dokonce do 
nich střílí... 
 Je mi smutno, když slyším o šikaně Britů 
směrem k Polákům, co v Británii pracují. Víte, v 
Británii jsem se pohyboval již dávno před vstupem 
do EU (naším i Polským). A věřte mi, Poláků jsem 
tam již tehdy potkával dost, stejně jako jiných 
„neevropounijníků“. Pokud někdo ctí zákony té 
země a má se k dílu, nikomu trnem v oku není. 
 Stejně tak v USA není možné, aby „jen tak“ 
nějaký policista někoho kontroloval, vždy k tomu 
musí existovat nějaký důvod (většinou nevhodné 
chování, žebrota či rychlá jízda v autě).
 Takže pakliže slyším: „Black Lives Matter“ (Na 
černých životech záleží), musím se ohradit... Bůh 
nás stvořil všechny k obrazu svému a bez rozdílu. 
Bez rozdílu tedy na KAŽDÉM životě záleží, každý 
má nevyčíslitelnou cenu. Nezáleží na tom, odkud 
jsme, nebo jak vypadáme. Začneme-li ovšem 
někomu upírat právo na odchod ze skupiny, ve 
které se mu nelíbí, začneme-li být rasisty právě ve 
jménu antirasismu a tolerance, pak se ocitneme 
přímo tam, kde právě teď jsme. Chce se mi říci, 
bohužel.

 Hezký den…
Freddie (freddiemail@email.cz)

 Půl roku příprav a nejistoty je u konce. Agentura mm music nabídla Blansku festival, který u nás ve městě nemá obdoby. Na festivalu 
Morava Park fest se 2. července představila šestice zvučných jmen české muziky a předvedla nebývalou show plnou skvělé muziky, 
atmosféru srovnatelnou s velkými zaběhlými festivaly, nevšední nabídku jídla a drinků i program pro nejmenší. Na své si tak přišli mi-
lovníci kvalitní muziky, ale i celé rodiny s dětmi. Náladu nikomu nepokazilo ani počasí, které se v podvečer rapidně změnilo a blanenský 
zámecký park burácel až do pozdních večerních hodin. Těšíme se na příští ročník!

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

LÉTO V ŽABKÁCHLÉTO V ŽABKÁCH

- od velikosti 30 - 41

- různé druhy, různé barvy

ti 30 - 41

hy, různé barvy

 Původně plánovaný termín úpravy systému parkování v Blansku byl přesunut z července na konec letošního roku. Mělo jít například o změnu ve 
způsobu placení parkovného. Uvažuje se o zvýhodnění první půlhodiny nebo hodiny stání – zdarma nebo za symbolický poplatek. 

 Ale radní hodlají vyvodit závěry až z odborných 
studií, které v současné době zpracovávají studenti 
Stavební fakulty VUT Brno. „Několikrát jsme zkoušeli 
řešit problém odzadu – od zpoplatnění parkování 
ve středu města, hledali jsme zvýhodnění pro lidi, 
kteří jedou na úřady nebo k lékaři. Ale vždy jsme 
narazili na to, že vlastně nemáme žádná relevantní 
data a nevíme, kolik aut Blanskem projíždí, kolik je 
parkovacích míst, jaká je intenzita obrátek v rámci 
jednotlivých parkovišť,“ popsal problematiku vedoucí 
Služeb Blansko Jiří Charvát. Proto oslovil kolegy ze 
stavební fakulty s žádostí o pomoc. 
 Výzkum je rozdělen do několika fází, přičemž 

první z nich proběhla v květnu 
letošního roku. V pěti lokalitách 
na vjezdech do Blanska byl 
uskutečněn dopravní průzkum. 
Jeho prvním zjištěním je sku-
tečnost, že intenzita provozu v 
jednotlivých lokalitách je vyšší, 
než byl původní předpoklad na 
základě celostátního sčítání 
dopravy z roku 2010. „Sedm-
desát devět tisíc aut, která 
projedou za týden přes hlavní 
tah Blanska, je obrovské číslo,“ 
podotkl Charvát. 
 Ve všech lokalitách 
dochází k porušování nejvyšší 
povolené rychlosti, ale jen v 
minimální míře. Jednou výraz-
nou výjimkou bylo překročení 
maximální povolené rychlosti 

v nočních hodinách. Radar naměřil rychlost jednoho 
vozidla 146 km/h. 

Cílem je vymýtit 
nelegální stání

 Dalším postupem budou směrové průzkumy, 
analýzy parkování a analýzy využití parkovišť na 
území města. Směrové průzkumy budou na základě 
evidence registračních značek zaznamenávat, kudy 
auto do města vjede, zda a jak dlouho ve městě 

zůstane, případně jestli jde o tranzitní vozidlo. Tato 
zjištění jsou důležitá pro další tvorbu strategii parko-
vání i pro plánování dopravy ve městě. 
 V další fázi se budou sledovat vytipovaná parko-
viště pomocí čteček registračních značek, bude se 
zjišťovat obrátkovost stání. „Cílem je vymýtit nele-
gální stání. Obecně platí, že v některých městských 
částech je zaparkováno třeba o třetinu více vozidel, 
než je legálních parkovacích stání,“ upřesnil Michal 
Radimský ze Stavební fakulty VUT Brno s tím, že 
nelegální stání znamená například nedodržování 
pětimetrového odstupu od křižovatky nebo neza-
chování dostatečného místa pro průjezd integrované 
záchranné dopravy. 
 Doba parkování je odlišná podle toho, zda se jed-
ná o sídlištní parkování nebo třeba parkoviště před 
supermarketem. „Nyní jsme omezeni prázdninami, 
protože dopravní průzkumy o prázdninách nemají 
moc velkou vypovídací hodnotu,“ upozornil Michal 
Radimský. 
 Analýza parkování se bude provádět pomocí 
kamery. „Ta se umístí na vjezd, případně na výjezd 
z parkoviště. Kamera načítá registrační značky,“ vy-
světlila Radka Matuszková ze Stavební fakulty VUT 
Brno. Zjistí se tím, jak dlouho se auto na parkovišti 
zdrželo. Doplňující metodou budou rozhovory přímo 
s řidiči. „Situaci s parkováním znají nejlépe místní 
lidé, kteří tam třeba každý den parkují,“ dodala Ma-
tuszková. 
 Výzkumy by měly být dokončeny koncem letošní-
ho roku tak, aby od ledna mohlo dojít k případným 
změnám v systému placení parkování ve městě. 

-mha- 
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Na kávě s Tomášem Mokrým 
a Janem Musilem

Tomáš Mokrý a Jan Musil. To jsou jména pořadatelů, kteří stojí za bezesporu největší a nejzajímavější kulturní akcí tohoto roku 
– hudebním festivalem Morava Park fest. O tom, jak probíhaly přípravy a celý festival jejich očima, jsme si povídali pár dní po 
akci v restauraci Pizzazz.

Sponzor rubriky:

nakonec přesně to, co jsme od začátku chtěli. 
Program byl vhodný pro celé rodiny, vybrat si 
mohl kdokoli. Vynořily se i názory, že festival je 
moc komerční. V určitém směru je to pravda, 
ale naším cílem nebylo pozvat neznámé kapely 
a udělat nízkorozpočtový fest se slabou divác-
kou účastí. Nicméně každý má možnost udělat 
akci pro lidi podle svého, nám se tento koncept 
zamlouval.

 I tak – půl roku je docela krátká doba na 
takovou velkou událost. Nebo ne?
 TM: Využili jsme toho, že máme již zkušenosti 
s pořádáním velkých akcí. Třeba já dělám v 
tomto oboru již šest let a za tu dobu mám kolem 
sebe mnoho partnerů a technických dodavatelů, 
na které je maximální spoleh, a které beru již 
automaticky na každou událost, kterou dělám. 
Toto je něco, co mně ulehčuje práci a dokážu tak 
zvládnout přípravy v poměrně v krátkém čase.

 Proč zrovna v Blansku?
 JM: Protože se tu nic neděje… (smích)
 TM: Honza se směje, ale je to tak. Na jedné 
straně v Blansku funguje KSMB, které dělá mi-
nimum akcí tohoto zaměření, a na straně druhé 
jsou soukromí pořadatelé, kteří už přestali mít 
chuť v Blansku dělat tyto hudební akce. Jelikož 
zde oba žijeme, zdálo se nám logické a zároveň 
odvážné udělat festival v Blansku a ukázat lidem, 
že i v našem městě jde dělat něco takového. 

 Kolik člověk potřebuje povolení k uspořá-
dání festivalu?

 TM: Nemám to přesně spočítané, ale povolení 
a ohlášek je kolem desítky. Na to, že se vše 
odehrává v zámeckém parku, je to poměrně 
dost.

 Co vám dalo jakožto pořadatelům nejvíc 
zabrat?
 TM: Určitě to byl nájezd do parku. Je tu mu-
zeum, které s ním má problém, KSMB, které tu 
pořádá několik akcí za rok, ale město tuto věc 
zatím neřešilo. Problém je v tom, že nájezd je 
příliš prudký a během festivalu se nám stalo, 
že větší dodávky zůstávaly viset zaseklé s koly 
ve vzduchu. Z toho nám doslova vstávaly vlasy 
hrůzou.
 JM: Spoustu věcí jsme tam ani nedostali a 
musely se nanosit ze silnice. Třeba kamion s 
návěsem plný zvukové a světelné techniky. 
Jednalo se o několik tun materiálu.

 Kapacita byla uváděna 3000 návštěvníků. 
Byla naplněna?
 JM: Nebyla. Ale věříme, že v dalším ročníku 
bude zájem o festival ještě větší a akce bude 
ekonomicky soběstačná. 

 Čtenáře určitě bude zajímat, jak jste vyšli 
fi nančně? 
 JM: Po ekonomické stránce to zvládneme,Po-
čítali jsme s tím, že tento podnik bude fi nančně 
náročný. Na druhou stranu, lidé, co na festival 

přišli, si jej hodně pochvalovali. Slyšeli jsme 
slova chvály ať už na úroveň programové nabíd-
ky, tak třeba i na catering, který byl trochu jiný, 
než na co jsou občané Blanska na tomto místě 
zvyklí.
 TM: V Blansku nejsou lidé na tento typ pro-
dukce zvyklí a je nám jasné, že to taky chvilku 
bude trvat. Ale to je náš cíl. Oživit Blansko o 
nové akce a hlavně to hned nevzdát.
 JM: Rozhodovalo taky počasí, které akci v dru-
hé půlce dne zásadně ovlivnilo. Což se projevilo 
na návštěvnosti i ekonomické stránce akce.

 Co byste příště udělali jinak?
 JM: Určitě bychom zvolili jiný způsob předpro-
deje. Letos to byla spousta práce navíc, jelikož 
jsme na spoustu míst v republice sami posílali 
vstupenky. 
 TM: Určitě termín, který navazuje na dva dny 
státních svátků, kdy si lidé ve velkém množství 
berou dovolené. Z hlediska organizace bych 
neměnil nic. Umístění pódia, catering, poklad-
ny, všechno fungovalo tak, jak mělo. Změny z 
hlediska organizace budou skutečně minimální. 
Naší prioritou pro další festival v Blansku bude 
řešení nájezdu do parku. To je naprosto klíčová 
věc, která by mohla opět znamenat velké kom-
plikace.

 Jak by mohl vypadat další ročník Morava 
Park festu?
 TM: Určitě nechceme snižovat nastavenou 

 Jak jste se dali dohromady?
 JM: Seznámili jsme se přesně zde na tomto 
místě. Jelikož jedna z mých fi rem zajišťuje vý-
stavbu nových bytů na Písečné, sešli jsme se 
tu ohledně prodeje jednoho z nich. Vůbec jsme 
se do té doby neznali. Samozřejmě jsem věděl, 
o koho jde, znal jsem Blanenskou desítku, byl 
jsem na Svatomartinském koštu v Blansku na 
Wanklově náměstí. Vzájemně jsme jeden o 
druhém věděli, ale osobně jsme se poznali až 
tady.
 TM: No a mezi řečí jsme zjistili, že máme 
společný zájem - uspořádat v Blansku velkou 
hudební událost.

 Ale to se asi nebavíme o nějakém vzdále-
ném časovém horizontu, že?
 JM: Vůbec ne! Sešli jsme se krátce před 
loňskými Vánocemi, během svátků jsme si vy-
tipovali pár kapel, a obeslali je s dotazem, zda 
mají vůbec ještě volno. 7. ledna jsme se potkali 
a defi nitivně si podali ruce.

 Na programové skladbě festivalu jste se 
shodovali hned?
 TM: Od samého začátku jsme věděli, že 
nechceme žádný rockový nebo techno fesťák. 
Střední proud a výběr skupin tohoto ražení, které 
objíždějí hudební události u nás po republice, 
to byl náš společný cíl. To, že jsme se dali do-
hromady až vlastně letos, mělo značný vliv na 
výběr umělců, jelikož spousta těch, které jsme 
oslovili, měli již plný kalendář. 
 JM: Z toho, co jsme měli k dispozici, vzešlo 

laťku. Tak to občas dělají jiní pořadatelé, kteří 
naslibují velký doprovodný program s koncerty, 
ale jen se záměrem dostat velké dotace na svojí 
akci a po jednom či dvou ročnících už jim jde jen 
o jedno. Vydělat tu spoustu peněz bez přidané 
hodnoty městu a obyvatelům zde žijícím. Což je 
smutné, ale bohužel realita. 
 JM: Chceme zachovat stejný rozpočet, stejné 
středoproudé zaměření festivalu s pozměněný-
mi účinkujícími. Po technické stránce bylo vše 
skvěle vyřešeno a uvažovat by se snad dalo o 
doplnění detailů jako velkoplošné projekce, ale 
jinak to z mého pohledu bylo v pohodě.

 Jakým způsobem vám pomohlo město 
Blansko?
 TM: Po městě Blansku jsme nechtěli žádné 
dotace ani jinou fi nanční pomoc. Žádali jsme 
pouze odpuštění poplatku 10% z každé prodané 
vstupenky a dalších poplatků. Městskou poklad-
nu by odpuštění těchto poplatků nic nestálo a 
jako podpora kultury v Blansku by nám to stačilo. 
Nicméně se to letos nepovedlo. Poplatek ze 
vstupného a pronájem parku máme již uhrazen.
 JM: Myslím si, že od města by byl skutečně 
dobrý krok zrušit poplatek ze vstupného. Nikomu 
tady není jasné, proč jej město vybírá. Tohle by 
pomohlo nejen nám, ale i ostatním soukromým 
pořadatelům, kteří chtějí v Blansku provozovat 
kulturu. Jsou to jednoduché počty – když odve-
deme DPH, 10% ze vstupného, poplatek OSA, 
poplatky za předprodej, nájmy, výrobu vstupe-
nek, pásky na ruku… Nakonec ze vstupenky 
zbyde sotva polovina. A z těchto peněz musíme 
pokrýt všechny umělce, zvuk, produkci. Bez 
fi nanční podpory partnerů by to vůbec nešlo a 
proto si jejich podpory velice vážíme!

 Asi to nebylo nakonec tak jednoduché, jak 
by se mohlo zdát…
 JM: Nechci, aby to vyznělo, že si stěžujeme 
nebo pláčeme nad rozlitým mlékem. To vůbec 
ne – já jsem byl maximálně spokojený. Úplně 
mě dostala atmosféra festivalu.

 TM: Přesně, bylo to strhující. Za celý den jsme 
nezaznamenali jedinou komplikaci, výtržnictví, 
rvačky. Byla to jedna velká pohoda – všichni 
účastníci festivalu se smáli a užívali si to.

 Jak hodnotili festival samotní účinkující?
 TM: I vzadu byla skvělá atmosféra, asi se to 
nějak přenášelo směrem z hlediště. Kapely si 
pochvalovaly jak zázemí, tak celkovou atmo-
sféru festivalu.
 JM: Moc času jsem za pódiem nestrávil, 
ale byl jsem svědkem toho, jak po přídavcích 
odcházel z pódia Olympic a všichni členové z 
kapely ukazovali palce nahoru. Bylo vidět, že 
si to maximálně užili. Z toho jsem měl opravdu 
dobrý pocit.

 Bude tedy další ročník?
 TM: Byla by hloupost Morava Park fest neu-
spořádat podruhé. Spoustu peněz jsme vložili 
do technické vybavení a značky MORAVA PARK 
FEST. Hodně jsme přemýšleli o tom, jestli bu-
deme mít chuť jít znovu do velkého rizika, ale 
jsme srdcaři a blanenští patrioti, takže jedeme 
dál a zůstaneme v našem městě a doufáme, že 
v tom nebudeme sami.
 JM: Na našem facebooku momentálně probí-
há hlasování o programovém složení festivalu. 
Už máme i datum – 24. června 2017. Budeme 
se těšit na názory diváků k výběru interpretů. 

Martin Müller

Svitavská 872/23, Blansko

(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Balkon, 

komora, 

cihlový dům, 

zděné jádro, 

plastová okna.

1.700.000,- Kč

+ provize RK

Udržovaný 

slunný byt 

s lodžií ve 2. NP, 

plastová okna. 

Panelový dům 

po revitalizaci, 

vlastní kotelna. 

1.890.000,- Kč 

Centrum obce, 

10 km od BK. 

Zavedená EE, 

studna, veškeré 

IS do 10m, 

možnost 

stavby domu 

k trv. bydlení.

350.000,- Kč

+ provize RK

OV 3+1, 68 m2, Blansko, Dvorská 

Ov 3+1, 79 m2, Blansko, Jasanová Zahrada s chatou, 254 m2, Vavřinec

RD Rájec-Jestřebí, 720 m2, centrum Ihned obyvatelný 

prostorný dům 

s komerčními 

prostory  

s výlohou, 

komfortním 

bytem 2+kk 

a krásnou 

zahradou.

Info v RK



Po stopách osobností 
Blanenska

Nových zámeckých schodů 
se letos nedočkáme

Festival Boskovice 2016 navštívilo 
čtyři a půl tisíce lidí

15. července 20164

Kpt. Jaroše 25, Boskovice, +420 737 397 646, boskovice@invia.cz

Wanklovo nám. 1436/3, Blansko, +420 736 746 808, blansko@invia.cz

V nabídce zájezdy německých 
CK s odletem z Vídně!

- zájezdy od více než 300 CK
- exotika, poznávačky
- osobní přístup

LÉTO V PLNÉM 
PROUDU!

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota 
tel. 516 411 150, tel. 516 411 150, 
hostinecmlyn@email.czhostinecmlyn@email.cz

Rádi pro Vás připravíme Rádi pro Vás připravíme 
- svatební hostinu i s obřadem - fi remní večírek - svatební hostinu i s obřadem - fi remní večírek 
- rodinnou oslavu   - promoci- rodinnou oslavu   - promoci

BYTOVÝ DŮM BYTOVÝ DŮM 
ABSOLONABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 

SEVERSEVER

PRODEJ ZAHÁJEN

 Letní pohoda a přátelská atmosféra. V takovém duchu se nesl multižánrový Festival Boskovice 
2016 na podporu židovské čtvrti, který je zaměřený na propagaci jedinečné urbanistické památky v 
tomto jihomoravském městě. Letošní ročník byl již čtyřiadvacátý a zavítalo na něj kolem čtyřech a 
půl tisíce lidí. 
 Návštěvníky čtyřdenního festivalu na začátku 
července čekal pestrý program v podobě koncertů, 
divadelních představení, scénických čtení, worksho-
pů, výstav a promítání fi lmů. „Akce proslula mimo jiné 
poklidnou atmosférou a dobrým zázemím, které si 
užívají i rodiny s malými dětmi. Za 
dvacet let svého trvání získal fes-
tival renomé nejen u svých stálých 
návštěvníků, ale i u odborné kri-
tiky,“ uvedla za pořadatele Adéla 
Procházková ze spolku Unijazz. 
 Velmi dobře organizačně zvlád-
nutý festival probíhal v celém 
městě, a to zejména v amfi teátru 
letního kina, v zámeckém sklení-
ku, na hradě, ve farské zahradě, 
v kině, synagoze. Letošní ročník 
festivalu opět nabídl širokou škálu 
kulturních nekomerčních lahůdek. 
 Vystoupila celá řada méně 
známých kapel, ale nechyběla 
ani zvučná jména, jako Lenka 
Dusilová, Tichá dohoda, Tata Bojs 
či Michal Prokop-Luboš Andršt-
-Jan Hrubý Trio. Tichá dohoda na 
festival dorazila oslavit třicátý rok 

existence a zahrála v rozšířené nástrojové sestavě. 
Letošní novinkou v programu byl například nedělní 
průvod masek z hradu židovskou čtvrtí na farskou 
zahradu. 

-mha- 

 Blanenští radní již podruhé odložili výstavbu schodiště z Rožmitálovy ulice k zámku. V plánu 
to měli na letošní rok, nicméně vyčleněné peníze použijí na opravy chodníků ve středu města. 

 A důvody? „Důvody jsou dva. Jednak rozpočet 
na zbudování schodů by byl o něco vyšší, než 
se původně předpokládalo, a jednak jsme se 
rozhodli, že stavbu schodů a rekonstrukci okolí 
je třeba řešit komplexněji,“ uvedl místostarosta 
Jiří Crha. Úpravy přístupu k zámku přes bývalou 
tržnici přitom již jednou odloženy byly, a to kvůli 
problémům s povole-
ním stavby. Ta se měla 
původně uskutečnit již 
na podzim roku 2015. 
 Nové zámecké scho-
dy měly propojit trasu 
od bývalého hotelu 
Dukla z ulice Rožmitá-
lova směrem k zámku. 
Do zámeckého parku 
je prozatím přístup z 
centra pouze přes prů-
chod budovy základní 
umělecké školy. V nové 
přístupové cestě přes 
bývalou tržnici se počí-
talo i s odpočinkovými 
plochami s lavičkami a 
úpravou zeleně. 
 Nyní se tedy rad-
ní orientovali na re-
konstrukci chodníků. 
„Chtěli bychom každý 

rok dělat nové chodníky tam, kde nebudou plá-
novány prostorové zásahy. Doposud jsme se 
zaměřovali zejména na revitalizaci sídlišť, ale střed 
se zatím neřešil,“ objasnil Crha. Výměny dlažby se 
tedy letos dočkají chodníky na náměstí Republiky 
a v ulici Seifertova. 

-mha-

 Také o prázdninách zve Muzeum Blanenska k prohlídkám, a to obzvláště dětské návštěvníky. 
Interaktivní formou se mohou seznámit s významnými osobnostmi, které žily na Blanensku. Děti 
se tak setkají s objeviteli Moravského krasu, s vynálezci, šlechtici, se spisovatelem i s malířem. 
 Jako zábavný doplněk stálých expozic jsou v 
zámeckých komnatách uschovány tajné schránky 
s úkoly. Na začátku prohlídky děti obdrží pážecí 
pas. V místnostech, které se k osobnostem váží, 
objeví truhličku, v níž čeká úkol nebo hádanka. Za 
jejich splnění získají razítko do pážecího pasu a 
na konci trasy diplom. 
 „Úkoly v truhličkách nejsou jen o vědomostech, 
snažíme se děti i aktivně zapojit, proto jsou ve 
schránkách úkoly, jako třeba zkouška zadržení 
dechu, jako při podvodních objevech jeskyní, 
nebo poznávání parafínu čichem,“ popisuje projekt 
muzejní pedagožka Daniela Pietraszová. 
 Na děti v komnatách čeká celkem deset tajných 
truhliček s jedním nebo více jednoduchými úkoly. 
Svoji schránku na zámku mají Žalkovští, jeho 
stavebníci, Jindřich Wankel i Karel Absolon, Hugo 

František Salm a pro něj pracující vědci Karel 
Ludvík baron von Reichenbach nebo Eduard Bar-
telmus, umělci Ferdinad von Saar a Josef Mánes, 
žena s pohnutým osudem Karolina Meineke a v 
neposlední řadě významný technik, vynálezce a 
blanenský podnikatel Erich Roučka.
 „Prohlídky zámku bývají pro děti často náročné, 
spousta informací a vjemů najednou. Jednoduchá, 
zábavná forma a aktivní zapojení do děje dětem 
přinese příjemně strávené chvíle v muzeu,“ říká 
ředitelka muzea Pavlína Komínková. Podle ní si 
tímto způsobem děti nové informace lépe zapa-
matují. 
 Putování je určeno pro návštěvníky, kteří zaplatí 
rodinné vstupné nebo dětskou vstupenku. Taktéž je 
k dostání leporelo, které dětem stručně představí 
jednotlivé osobnosti, s nimiž se během putování 

setkávají. 
   Putování za osobnostmi 
Blanenska je dlouhodobý 
projekt pro děti i dospělé. Na-
bízí zábavné prohlídky, vzdě-
lávací programy i přednášky 
o významných osobnostech 
z různých historických obdo-
bí, které v regionu působily. 
Přednášky v muzeu probíha-
jí od května až do prosince, 
s výjimkou prázdnin, chro-
nologicky podle období, v 
nichž osobnosti Blanenska 
žily. Do projektu, jenž je z 
velké části fi nancován Mini-
sterstvem kultury, je zařazen 
i odborný seminář zejména 
pro učitele, který se zabývá 
tématem zážitkové muzejní 
pedagogiky. 

-mha-
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Muzeum vystavuje 
dílo Josefa Váchala

Olomučanská lávka 2016Olomučanská lávka 2016 Hasičům z Olomučan se 3. ročník netradiční soutěže pro recesisty Olomu-
čanská lávka povedl na výtečnou. Počasí přálo, a tak se na Bahňáku sešla 
více než tisícovka příznivců této již tradiční akce. Palec nahoru!

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Půlmaraton Moravským 
krasem opět v srpnu

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

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

JUDr. Miroslava Michálková, advokátka v Blansku 

oznamuje změnu sídla své advokátní kanceláře. 

Od 1. června 2016 bude mít advokátní kancelář 

sídlo na adrese:

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

Kontakty na advokátní kancelář se nemění:

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

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

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

hledáme 

PODLAHÁŘE  STOLAŘE

 Po loňské výjimce se Půlmaraton Moravským krasem vrací na původní srpnový termín. Loni se 
pořádal až v říjnu kvůli rekonstrukci hlavního průtahu přes město, ovšem srpen byl vyhodnocen jako 
osvědčený ideální čas, proto se letošní 21. ročník bude konat v sobotu 27. srpna. Program začíná ve 
12.20 hodin.
 V doprovodném programu 
vystoupí například hudební 
skupina Fleret. Dále nebude 
chybět ani taneční vystoupe-
ní, ukázky aikida a policejní 
workshop Policistou na zkouš-
ku. Pro děti bude připraven 
skákací hrad, megatrampolína, 
soutěže a tvůrčí dílna. 
 „Přípravy prozatím probíhají 
velmi uspokojivě, všechny dot-
čené instituce, včetně dopravy 
a městských orgánů, s námi 
spolupracují velmi dobře,“ 
ohodnotil průběh příprav před-
seda občanského sdružení 
Sportuj s námi Petr Bartošek. 
 Během sportovního odpo-
ledne budou vyhodnoceny 
divácké soutěže, a to soutěž 
o nejlepší tréninkovou trasu, o nejlepší foto z akcí 
„Sportuj s námi“ a tipařská soutěž o nejpřesnější tip, 
kolik letos odstartuje běžců do Půlmaratonu Morav-
ským krasem na 21,1 kilometru. 
 Pouze do 31. července se mohou běžci registrovat 
s možností získání funkčního trička nebo originálního 
trička PMK 2016. Registrace je nutná do Půlmaratonu 
Moravským krasem (21,1 km), Dětských běhů a do 
Městského běhu na 2,4 km. Registrace není potřebná 

do Lidového běhu na 800 metrů. Letos poprvé bude 
vyhlášen v rámci Týmového běhu nejlepší ženský tým. 
 „Prozatím máme zhruba sedm set padesát regist-
rací, a to především na hlavní běh,“ uvedl Bartošek. 
Registraci a základní informace jsou na www.pulma-
ratonblansko.com, aktuální informace a soutěže na 
FB profi lu /pulmaratonmoravskymkrasem.

-mha- 

 Od 30. června je v Muzeu Blanenska k vidění nová výstava s názvem Seznamte se Josefem Váchalem, 
aneb Napsal, vyryl, vytiskl a svázal. Unikátní výstava je v prostředí jižní Moravy první a návštěvníkům 
nabízí zajímavosti ze života a tvorby umělce. 
 Specialitou spisovatele a výtvarníka byla totální 
umělecká knižní díla. Váchal byl autorem textů řady 
originálních knih inspirovaných vlastním životem, které 
sám natiskl pomocí vlastnoručně navržených a odlitých 
sad olověných liter, nasázel na ruční papír, ilustroval 
je vlastními dřevoryty, a takto vzniklé listy knihy pak 
opatřil zdobenou vazbou. 
 „Váchalovy knihy jsou často zvláštní nejen obsa-
hem, ale i vlastním provedením. Máme vystavenou 

nejmenší Váchalovu knihu Mystika čichu v originále, a 
v novém vydání i jeho největší knihu Šumava umírající 
a romantická. V originále návštěvníci uvidí i Váchalovo 
nejslavnější knižní dílo, Krvavý román, který doprovází 
originální audionahrávka,“ upozornila kurátorka výsta-
vy Daniela Pietraszová. 
 Josef Váchal zdobil také velké množství knih jiných 
autorů pomocí techniky barevného dřevorytu. Barevný 
dřevoryt tištěný z jedné desky v podstatě vynalezl a 

dovedl ho k dokonalosti pomocí předě-
laných zubařských vrtaček a dalších 
vychytávek.
 „Máme zapůjčené originální lite-
ry, tiskařské štočky, knihy i fotografi e z 
Národního muzea a Památníku národ-
ního písemnictví, originální tisky nám 
zapůjčila Moravská zemská knihovna v 
Brně a grafi ky Moravská galerie v Brně. 
Díky spolupráci s nakladatelstvím Pa-
seka můžeme návštěvníkům představit 
Váchalovy knihy i v novém vydání,“ 
doplnila ředitelka muzea Pavlína Ko-
mínková.
 Kromě knih jsou vystaveny také 
autorské sady olověných liter a originál-
ní tiskařské štočky, které Váchal vyrobil 
a používal. Výstavu doprovází video 
znázorňující Váchalovu animační knihu.

-mha-
Foto: Muzeum BlanskoFoto: Muzeum Blansko

Foto: archiv PMKFoto: archiv PMK
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Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

715. července 2016

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* www.missiva.cz. Přírodní produkty, sport – 
kondice – vitalita, síla - rychlost - vytrvalost. 
30% Zde - 602882227.
* www.missiva.cz. Prací i úklidové prostřed-
ky pro alergiky bez fosfátů bez nerozložitel-
né chemie. 30% Zde - 602882227.
* K podnikání pronajmu samostatnou míst-
nost. Vhodné pro kosmetiku, pedikúru, 
masáže atp. Prostor je v Blansku v přízemí 
zdravotního střediska. Tel. 607559223.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Levně loňský kvalitní med. Cena 120,- Kč/kg - 
květový /světlý/, 140,- Kč/kg - lesní /tmavý/  po 1 a 
5 kg. Po domluvě dovezu větší množství do BK a 
Boskovic. Tel. 723967473.
* Mladé andulky, cena 100 Kč. Tel. 737902404.
* Pneumatiky Hankook Optimo 185/65- R 14 málo 
jeté za symbolickou cenu z důvodu změny typu 
vozidla. Tel. 773228170.
* Boudu pro malého resp. středně velkého pejska, 
nová a nepoužitá, koupená ve Zverimexu, moc hez-
ká, odklápěcí střecha. Tel. 773228170.
* Řadovou garáž v Blansku nad Myslivnou na sídlišti 
Sever. Cena dohodou. Tel. 608406428.
* Dětskou autosedačku za 200 Kč, oblečení na 
chlapečka 2 roky, holčičí plátěnky a sandálky vel. 
32. Tel. 702330676.
* Matraci pěnovou 90 x 200 cm, obal lze prát, čistá a 
zachovalá. Cena 500,- Kč. Tel. 737884996.
* Chata v Petrovicích u Blanska - na vlastním oploce-
ném pozemku 381 m². Elektřina, voda, užitná plocha 
51 m². Cena 850.000 Kč. Tel. 721833167

* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k 
dlouhodobému pronájmu. Tel. 602882227.
* Pronajmu dva světlé velké pokoje + příslušenství, 
6500 Kč včetně všeho jednomu dospělému. Tel. 
602882227.
* Pronajmu byt 1+1 v Blansku, vlastní topení, nízké 
náklady. Volný od srpna 2016, 5500 Kč/měsíc + 
inkaso. Tel. 774215821
* Pronajmu 1+1 v Blansku, volný. Tel. 737902404 
večer.
* Pronajmu garáž v Blansku. Střed města (ul. 
Rožmitálova - K.J.Mašky). El. 230 V, volná ihned! 
Dlouhodobě! Tel. 731670778.
* Koupím černý rybíz. Tel. 606590033.
* Hledám spolubydlení u osamělých slušných lidí nej-
lépe v RD. Ráda vypomohu v domácnosti i zahradě... 
64 let, čistotná a pracovitá. Blansko. Tel. 604785600.
* Daruji koťata, kocourky - černý a mourovaný. Tel. 
607575820, zdenasoucek@seznam.cz.
* Koupím menší RD v Blansku, nejlépe ihned k 
nastěhování. Tel. 721625289.
* Hledám spolehlivou paní 1x týdně na úklid rodin-
ného domu v Blansku. Tel. 607559223.
* Pronajmu zařízený byt 1+1, 50 m², šatna, lodžie, 
Blansko Salmova, tel. 724762916.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMU - PRODÁMPRONAJMU - PRODÁM
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

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

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Blanka 
oznamuje

Aktuální předprodej:
HRADY.CZ – Veveří -12.-13.8.2016. Cena 750 Kč 
permanentka, 350 Kč pátek, 500 Kč sobota.
BIO STORY – Divadlo MALÉhRY – 6.9.2016 v 19:00 
h, cena 200 Kč.
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio – 
21.9.2016 v 19:30 h, Dělnický dům. Cena v předpro-
deji 300 Kč dospělí, 260 Kč senioři a děti do 15 let.
MINIPÁRTY s Karlem Šípem a J.A. Náhlovským – 
Dělnický dům – 22.9.2016 v 19:00 h, cena 290 Kč.
Veselá trojka Pavla Kršky – 16.10.2016 ve 14:00 h, 
Dělnický dům. Vstupné 200 Kč.
VOXEL + POKÁČ – 5.11.2016 v 19:00 h, Katolický 
dům. Vstupné 160 Kč.
Aktuálně v prodeji:
Veselice – od nejstarší zmínky až po současnost – 
almanach vydaný u příležitosti 3. setkání rodáků a 
přátel obce. Cena 200 Kč.
Hugo František Salm-Reiff erscheidt – autor Petr 
Sychra. Publikace mapující osudy významného 
moravského šlechtice a osvícence. Cena 150 Kč.
Mapa Věže a rozhledny České republiky – nové 
vydání mapy s populární tématikou. Cena 35 Kč
Turistická známka – 5. ročník Měsíce věží a rozhle-
den – cena 30 Kč.
Ke stažení:
Nejen pro všechny turisty přichystalo Blansko pro 
letošní sezonu novinku – průvodce městem pro mo-
bilní telefony, a to jak pro systémy Android, tak iOS. 
Najdete zde nejen seznam blanenských památek, ale 
i nabídku ubytování, restaurací, praktické tipy jako 
bankomaty, benzinové stanice nebo zdravotnická 
zařízení, a to vše samozřejmě včetně kontaktů a 
otvírací doby. Aplikace je zdarma a v nabídce aplikací 
ji najdete pod názvem Turistický průvodce Blansko. 
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470 
e-mail: infocentrum@blansko.cz
www.blansko.cz, www.blanensko.cz

-MaT-

Likvidace nebezpečného 
hmyzu

Město Blansko, odbor hospodářské správy ozna-
muje, že pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Klepačov byly zakoupeny prostředky na likvidaci 
nebezpečných včelích rojů, vosích a sršních hnízd. 
V případě mimořádných událostí provede jednot-
ka SDH Klepačov na žádost bezplatnou likvidaci 
nebezpečných včelích rojů, vosích a sršních hnízd 
ve městě Blansku a jeho městských částech, a 
to ve večerních hodinách po domluvě s velitelem 
jednotky SDH Klepačov p. Miroslavem Vičarem tel. 
605 747 441.

-r-

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

EXOTIKA  2016/17 - již V PRODEJI EXOTIKA  2016/17 - již V PRODEJI 
slevy až 34% do 31.8.slevy až 34% do 31.8.

* EMIRÁTY * KUBA* KOSTARIKA* MALAJSIE *
* MAURICIUS * PANAMA * REUNION *
* SEYCHELY * VIETNAM * ZANZIBAR *

LETECKÉ POBYTY i poznávací = pro SENIORY +55! 
TERMÁLY – CYKLOZÁJEZDY – TURISTIKA – POBYTY S POZNÁNÍM! 

Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu
Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

Přijmeme číšníka/servírku
19.000,- Kč hrubá mzda
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100
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Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

• OPRAVA • VÝMĚNA PRO VÁS ZDARMA !!! Pro objednání prosím volejte: 516 411 142.

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. 
Svitavská 2329,678 01 Blansko, tel.: 516 411 142, fax: 516 411 143

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

Bezplatně vyměníme čelní sklo z povinného ručení a připojištění čelního skla. Jsme smluvním partnerem pojišťoven:

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

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

* Při financování se ŠKODA Financial Services.

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

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ

mojefabiacombi.cz

ŠKODA Fabia Combi 
měsíčně již od 3 599 Kč*

Zvýhodnění 
30 000 Kč*

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

Blanenský baseballista 
reprezentuje ČR v USA

 Od 2.7.- 5.7. se v Praze na hřišti Tempo Praha 
hrála Evropská kvalifi kace na světovou serii LL 
Intermediate, která se hraje v americkém San 
Franciscu. Ve výběru Jižní Moravy bylo 5 hrá-
čů Třebíče Nuclears, 3 hráči Techniky, 4 hráči 
Draků Brno a Adam Prudil z Olympie Blansko.                                                                                                                                         
    Závěrečné kvalifi kace se zúčastnily tři týmy, a to 
výběr Belgie, Praha a Jižní Morava. London Mets 
se odhlásili. Kdo chtěl postoupit do Ameriky, musel 
vyhrát minimálně poslední dva zápasy. Kluci z Jižní 
Moravy však vyhráli všechny. Nejprve porazili Belgii 
13:3, žádný lehký zápas to však nebyl. Odpoledne 
po dramatickém průběhu porazili Prahu 8:7. Druhý 
den se utkali znovu s Prahou. Vítězství 21:9 vypadá 
opticky vysoké, ale ani to nebylo jednoduché. 
 Za zmínku stojí grandslam Vojty Bláhy, který určil 

konečnou podobu výsledku. Jelikož kluci zatím vše 
vyhráli, měli v pondělí volný den a jisté úterní fi nále.  
Praha musela opět hrát s Belgií o postup. I když 
vyhrávala Belgie po 4. směně 9:1, přesto s Prahou 
prohrála 19:9 a Praha tak postoupila do fi nále.
 Finále začalo v úterý 5.7. ve 12:00 hod. Jižní Mo-
rava se rychle ujala vedení 5:0. Praha snížila na 5:4. 
Skóre se opět měnilo ve prospěch Jižní Moravy na 
8:4, Praha postupně snížila na 8:7 a na nadhazovací 
kopec poslala svou nadhazovací jedničku Michala 
Kohouta (jeho nadhozy letí kolem 130 km/hod). V 
té chvíli měla Jižní Morava obsazenou jednu metu 
a na pálce Adama. Ten trefi l míč přesně a dalekým, 
dvoubodovým homerunem poslal kluky do trháku 
10:7. Praze se podařilo snížit na 10:8 a drama vr-
cholilo. Na pálce opět Adam, jedna meta obsazená 
a na stejného nadhazovače opět krásný odpal až 
za homerunový  plot a zvýšení skóre na 12:8. Jižní 
Morava přidala ještě jeden doběh a zvýšila na 13:8. 
V dohrávce již nedovolili kluci Praze ani jeden doběh 
a výsledek 13:8 byl výsledek konečný. V zápase, 
který trval 7 směn a téměř 3 hodiny se hrál skvělý a 
napínavý baseball.

-pp-

 Pět brněnských hráčů se objevilo na našem 
červnovém squashovém turnaji. Doplnili naši 
věrnou sedmičku na ideální počet dvanácti star-
tujících.
 Vytvořili jsme dvě základní skupiny o šesti hrá-
čích, kde jsme hráli jen na dva hrané sety do 11 
bodů. Nebylo divu, venkovní teploty dosahovaly 
více jak 30°C a čekal nás závěrečný fi nálový, 
vyřazovací pavouk. Zde jsme hráli již na dva ví-
tězné sety dle mezinárodních pravidel. První dva 
hráči základních skupin byli přímo nasazeni do 
čtvrtfi nále. Ostatní absolvovali osmifi nále, ze kte-
rého vítězové šli pavoukem dále nahoru. Naopak 
poraženým zůstal jen boj o celkové 9.-12. místo.
 Všechny zápasy čtvrtfi nále skončily ve třech 
setech. Ti co prohráli nenašli v dalším průběhu 
turnaje motivaci ani sílu se vzepřít a turnaj dohráli 
ze slušnosti k sobě samým.
S vítězi to bylo jiné, vidina vítězství v turnaji byla 
dostatečnou motivací. Utkání skončilo sice ve 
dvou setech, ale bylo se na co dívat. V semifi -
nále Jaromír Matal přehrál Jana Konečného 2:0 
(11:9, 11:9) a Jiří Pánek Petra Práška také 2:0 
(11:9, 11:2). Oba poražení semifi nalisté v utkání 
o třetí místo v brněnském derby nic  nedarovali a 
šťastnější  Jan Konečný porazil Petra Práška 2:0 
(11:9, 12:10).
 Finále bylo blanenskou záležitostí, papírově 

slabší Jiří Pánek porazil Jaromíra Matala 2:0 
(11:9, 11:9) a připsal si tak 20 bodů do doprovodné 
soutěže Turnajový Leader.
 Příští červencový turnaj proběhne v sobotu 23.7. 
od 13ti hodin.

Provozní doba:
 Po 07:00 – 21:00
 Út 07:00 – 21:00
 St 07:00 – 21:00
 Čt 07:00 – 21:00
 Pá 07:00 – 21:00
 So 14:00 – 19:00
 Ne 14:00 – 19:00

Na prázdniny se Sladovnou
 V neděli 26. června se v areálu Hotelu Sladovna v Černé Hoře uskutečnil již čtvrtý ročník charita-
tivní akce Na prázdniny se Sladovnou. Na pódiu se představili účastníci poslední československé 
SuperStar - sourozenci Slepčíkovi, muzikálový zpěvák Bohouš Josef nebo Eva Hrušková s Janem 
Přeučilem. 

 Z místních umělců se na jevišti objevila 
také boskovická dětská kapela Ještěrky, 
kouzelník Lukáš Mistr nebo stálice této akce 
- zpěvačka Marie Formánková či mladý 
youtuber Misha. Své dovednosti předvedl 
Silák Franta a s dětmi si pohráli a vyfotili 
se i Mimoni. Nejedno srdce zaplesalo nad 
písněmi Karla Gotta v podání sourozenců 
Kurových. 
 Na pódiu se dražila letenka na let baló-
nem. Po skvěle vedené dražbě od moderá-
torů Martina Řepy a Ondry Urbana se cena 
vyšplhala na krásných 10 000,- Kč.
 Akci zpestřila i zvířátka. Děti a dospělí 
se mohli vyfotit a pohladit si kravičku, lamu, 
kozičky, hada a další mazlíčky. Na děti 
čekalo deset stanovišť, které si vyzkoušeli 

také dospělí. Po splnění úkolu děti obdržely 
minci zvanou Sladovňák. Tu odevzdaly 
pořadatelům a Hotel Sladovna ji násled-
ně proměnil v pětikorunu. Děti tak svou 
aktivitou přispívaly na dobrou věc, a sice 
na postižené sourozence Davídka, Oldu a 
Vojtu Koláčkovy. 
 I když dopoledne pršelo, čtvrthodinu 
před začátkem jako mávnutím kouzelného 
proutku rázem přestalo. Do Černé Hory 
si během odpoledne našla cestu asi tisí-
covka návštěvníků. Celá akce vynesla 94 
874,- Kč. Ředitel Sladovny Aleš Hauzar 
nakonec pozval všechny přítomné na další 
ročník, který se bude konat opět poslední 
neděli v červnu. Kdo na akci letos nebyl 
a chtěl by sourozencům přispět nějakou 
tou korunou, může tak učinit na číslo účtu 
215252811/0600, variabilní symbol 333.
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