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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Líbí se mi, jak Blansko letos v letních měsících ožilo. Často se mluví o tom, že kultury v 
Blansku je málo, ale ti z vás, kteří se o dění v našem městě zajímají více, jistě už zaregis-
trovali, že zde kultury oproti jiným rokům výrazně přibylo. Přestože zákon o nočním klidu 
dovoluje pouze pár termínů, kdy můžeme tančit a bavit se třeba do druhé hodiny ranní, je 
opravdu z čeho vybírat. Vždyť za kulturou můžete vyrazit i přes den…

Vydařené kulturní léto

seriálu Muzika pro Karolínku. Na své si v tomto cyklu 
přijdou zejména příznivci folku. Pavel Dobeš, Neřež, 
Spolektiv a další umělci vystoupí na nádvoří blanen-
ského zámku. Více informací a program naleznete na 
stránkách karolinka.ulitablansko.cz
 Poslední červencovou sobotu se bude v zámeckém 
parku konat další ročník již tradičního Gulášobraní pod 
taktovkou KSMB. Guláše provoní celý park, na místě 
bude kulturní program, jídlo i pití.
 Pro milovníky lidové hudby je připraven každou 
neděli promenádní koncert u radnice. Holóbkova 
mozeka z Protivanova 22.7., Mládežnický dechový 
soubor ZUŠ Letovice 29.7., Boskověnka 5.8., De-
chová hudba Lysice 12.8., Dechová hudba Blansko 
19.8., Dechová hudba Kunštát 26.9. a Aritmic Band 
ZUŠ Kuřim 2.9. Začátky jsou tradičně v 10 hodin.
 Po celé léto můžete jít posedět na některou ze za-
hrádek, kde hraje živá muzika. Například v restauraci 
U Štěpánků jednou za dva týdny ve čtvrtek, každou 
středu na Myslivně a každou druhou neděli na Zbo-
rovcích na Velvetu.
 31. srpen bude patřit taneční zábavě v aquaparku, 
ale hlavně druhému ročníku akce KAŠTÁNEK FEST. 
Festival se bude konat v Horní Lhotě a podobně jako 
loni bude hostit čtveřici kapel: HD acoustic, APF, 
Sanitka a Prasklý Bachor. Více o festivalu se dočtete 
v příštím čísle.
 Ve svém výčtu jsem určitě něco vynechal, ale jistě 
si více informací najdete na internetu. Já osobně 
jsem velmi rád, že v Blansku je přes léto spousta 
kulturních akcí, ze kterých si vyberou snad všichni. 
Krásné kulturní léto vám všem.

Martin Müller

 Strašně mě potěšil nebývalý zájem o Letní Dukla 
festival. Série pěti koncertů, které se konají každou 
druhou neděli v parku po bývalém hotelu Dukla se ve-
lice slibně rozjela. Na první koncert HD acoustic se 1. 
července přišly podívat asi tři stovky posluchačů a ne-
jinak tomu bylo i na druhém koncertu skupiny Rockfór 
15. července. Festival tak střed města výrazně oživil. 
Pohodová atmosféra, slunce a muzika… Spokojení 
návštěvníci nešetří chválou. Jedna z pisatelek napsala 
na web blansko.cz: Dobrý den, chci poděkovat měs-
tu a především pak pořadatelům za zorganizování 
skvělého koncertu HD Acoustic. Musím říct, že se mi 
místo až do neděle opravdu nelíbilo. V neděli došlo k 
prozření a názor jsem změnila. Slunko, občerstvení 
a dobrá hudba přímo v centru města. Byla jsem moc 
překvapená a skvěle jsem si to užila.
 Do konce léta se veřejnost může těšit ještě na tři 
koncerty: 29. července bude hostem kapela Infernet, 
která letos otvírala Morava Park fest (rozhovor s 
kapelou najdete v tomto čísle na str. 3), 12. srpna 
vystoupí skupina APF s energickým frontmanem 
Martinem Štěpánkem a 26. srpna cyklus uzavře Ro-
somák Olympic revival, který zahraje průžez tvorbou 
legendární skupiny Olympic. Začátky jsou v 15 hodin, 
vstupné je zdarma.
 Na stejném místě probíhá po celé léto ve vybraných 
termínech letní minikino. Dva fi lmy již byly promítány 
a těšily se hojné účasti blanenských občanů. Další 
tři české fi lmy návštěvníky ještě čekají: 27. července 
fi lm Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, 18. srpna Tátova 
volha a 24. srpna Hastrman. Ani na těchto akcích se 
vstupné nevybírá.
 Hned deset koncertů připravila Blanenským Ulita v 

Prodej dvoupodlažní chaty Olomučany,
zahrada 537 m2, kuchyňka, soc. zařízení,
studna, příjezd autem…NC – 950 tis. Kč

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Nepotřebujete byt? Nyní výhodně prodejte. 
Je pravděpodobné, že dojde opět k velkému 
snížení cen nemovitostí – tak moc neváhejte. 

- Výměna bytu 3+1 Blansko „bytovky“ za byt 2+1 v 1. NP v Blansku u parku Erbenova
- Pronájem bytu 1+kk Blansko, 31 m2, 3.P., část. vybavený, III/2018...NC – DOHODOU
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 
- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS...NC – 229 tis. Kč
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku
i další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

Nabídněte menší byty k pronájmu v Blansku pro prověřené zájemce.

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

Kachlová kamna, plyn. kotel, studna, uzavřený 

dvůr, sklep, prostorná zahrada, pěkné prostředí.

cena: 3.500.000 Kč tel: 775 582 092

CHALUPA/RD 4+1 KULÍŘOV, CP 2894 M²

G

Uvažujete o prodeji či pronájmu? Spojte se s realitními specialisty 

na Blansko a okolí (praxe 12 let). 

Naši spokojení klienti nám píší:

www.realityhynstova.cz/reference

POPTÁVKA

Jsme tu pro Vás.

Krásné slunné místo, okraj obce, inženýrské 

sítě v dosahu.

cena: 600 Kč za m² tel: 775 246 549

POZEMEK KE STAVBĚ RD KŘETÍN, 2180 M²

O skupinu Rockfór byl na Dukle velký zájem.O skupinu Rockfór byl na Dukle velký zájem.
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Otázka pro místostarostu 
Jiřího Crhu

 V nové rubrice Monitoru se můžete ptát místostarosty Jiřího Crhy na otázky, které vás zajímají ohledně 
dění v Blansku. Své dotazy můžete směřovat na email monitor@monitor-bk.cz. V každém čísle najdete 
odpověď na jednu z nich.
 Bydlím na ulici Hořická na Starém Blansku. Bude v 
rozkopané části vybudována nějaká stezka pro pěší, 
která se bude dát bezpečně projít i s kočárkem?
 Bude se v době uzavírky ve zmíněné městské části 
sekat tráva? Jedná se mi hlavně o oblast dětského hřiště 
na ulici Hořická.

Jana Hollmannová

 K první části vašeho dotazu: Průchod během stavby bude 
zachován, a to včetně průchodu s kočárky. Průchod je sice 
omezen po štěrkovém povrchu (nejedná se o dlažbu), ale 
projít se tu dá. Kdyby byl problém s bezbariérovým průcho-
dem pro průjezd invalidního vozíku, lze si vyžádat pomoc 
stavby na tel. 602717357, stavbyvedoucí pan Pernica.
 Co se týká sečení trávy na Starém Blansku, vše zabezpe-
čuje město Blansko prostřednictvím Technických služeb, s.r.o. 
Uvedená lokalita je v plánu údržby travnatých ploch, ale v 
současné době se však technika dostává do kolize se stavbou 
na ulici Komenského. Technika je dočasně přemístěna za 
koleje v různých objektech tak, aby mohla probíhat údržba 
v ostatních částech města Blanska, nedotčených stavbou. 
Žádáme  tímto o strpení, další seč trávy v uvedené lokalitě 
proběhne ihned, jakmile to bude možné. Stran dětského hřiště 
se počítá ještě v letošním roce s opravou jak kolotoče, tak s 
doplněním herních prvků. 

Freddieho sloupek
Kouzelná hra s čísly

 Je to pár let zpět, kdy se v sousedním Rakousku 
rozhořela debata o registračních značkách, respektive 
číslech na nich. Rakousko je totiž nejen rodištěm ge-
niálních skladatelů, jakými byli Mozart, Heydn, nebo 
Schubert, vědců jako Scrödeinger, či Freud, ale i jedné 
osoby, která stála za posledním masivním válečným 
konfl iktem ve světě – Adolfa Hitlera.
 Svým způsobem by tento člověk neměl mít pranic 
společného s čísly na registračních značkách, leč 
smutný opak je toho pravdou. Někteří z jeho příznivců 
totiž užívají symboliky čísel jako připomínky právě této 
historické postavy. Namátkou tedy číslo 18, která má 
připomínat jeho iniciály (AH – podle pořadí těch pís-
men v abecedě). Analogicky pak číslo 88 odkazuje na 
nacistický pozdrav – „Heil Hitler“, kombinace 1919 pak 
může znamenat zkratku nechvalně proslulých válečníků 
v černém – SS, případně kombinaci 311 údajně lze 
spojit s rasistickou organizací KKK (Ku Klux Klan).
 Už jsem jednou psal o nešťastném symbolu štěstí 
– swastice, kterou si výše zmíněný diktátor vybral jako 
symbol svého hnutí. Pouhých 6 let trvající válka a v ní 
používaný symbol tak spolehlivě překryl, či vymazal 
význam swastiky, jejíž historie sahá podle některých 
zdrojů až 15.000 let zpět.
 A najednou se jedná o čísla... Společenská paranoia, 
terá se nazývá také politickou korektností zasahuje už 
opravdu dost daleko, pokud se bude týkat i něčeho 
tak rozšířeného, jako jsou čísla každodenního života. 
Pokud by si tedy někdo jmenoval například Alfons 
Hrubý, nebude smět používat svých iniciálů, protože 
nápadně připomínají jistou historickou postavu. Pokud 
půjdeme do absurdna, mohli bychom obvinit třeba ho-
kejisty Lindrose (člena hokejové síně slávy), nebo naši 
mladou hvězdu Pastrňáka (dvojnásobného držitele zlaté 
hokejky) z propagace nacismu, když jsou oba vyhlášení 
svým číslem 88. Budou úředně zakázána jména jako 
Göring, Heydrich, Bormann? A co Stalin, Gottwald, nebo 
Zápotocký?
 A příslušná čísla s jejich iniciály spojená? Pak by 
se také mohlo stát, že budeme muset na registračních 
značkách používat jiných znaků – napadají mne třeba 
smajlíky, mračíky a jiné emotikony. I když ani to není úpl-
ně v pořádku. Co když někomu vadí notoričtí optimisté a 
lidé se usmívající nebo naopak ti, co se mračí a pláčou? 
Římská číselná sada by mohla být jistým řešením, ale 
spousta totalitních režimů se inspirací Římskou říší 
netají, tudy cesta také nepovede. Japonské znaky nebo 
znaky původu perského zase nebudou pro našince tak 
čitelné, tedy další slepá ulička.
 Chápejte, prosím, moje slova jako nadsázku. Ale 
opravdu jen mírnou. V posledních letech jsme se dočkali 
již mnohých z těch věcí, které byly ještě před dobou z 
historie opravdu nedávnou naprosto nemyslitelné a 
absurdní.
 Nezbývá tedy než doufat, že zdravý rozum, který 
snad v některých z nás ještě zůstal nakonec zvítězí a 
budoucnost nebude tak začerněná politickou korekt-
nostní stupiditou a jinými šílenostmi.  
 Hezký den…

Freddie , 
freddiemail@email.cz

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

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

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

i na dětské t

Kolo, kolo mlýnské: 
točí se a mele zase dál

 V dalším seriálu ve věci okružní křižovatky Poříčí 
- Mlýnská pokračují v tisku trvalé a účelové dezin-
formace občanů. Těžko může být skutečným důvo-
dem, proč se okružní křižovatka letos nerealizovala, 
pouze podané odvolání proti vydanému stavebnímu 
povolení (dle článku z červnového čísla Monitoru) 
nepodložené opodstatněným zdůvodněním námitek 
a připomínek, posouzených nadřízeným správním 
orgánem jako důvod pro zrušení povolení.
 Tato fakta byla v průběhu celého projednávání 
tiskem zkreslována a uváděna nepravdivě. Podstat-
ným a rozhodujícím důvodem ke zrušení stavebního 
povolení bylo vyjádření nadřízeného orgánu Policie 
ČR, citované z tohoto rozhodnutí: “Záměr, spočívající 
v řešení nevyhovujícího stavu předmětné křižovatky, 
považujeme za pozitivní, avšak s navrhovaným ře-
šením přestavby na křižovatku okružní nelze vyjádřit 
souhlas.” K tomuto závěru dospěla policie na základě 
zásadních zjištění a dalších technických připomínek 
k dokumentaci a návrhu okružní křižovatky.
 K vážnému zamyšlení také stojí téměř závěr člán-
ku. Cituji: “Smutné na celé záležitosti je ta skutečnost, 
že jediný, kdo nechává zpracovávat odborná stano-
viska a posudky, je město Blansko, všichni ostatní 
pouze uplatňují do řízení své domněnky a předpo-
klady atd.” Toto konstatování je opravdu smutné. 
Ještě smutnější je však ta skutečnost, že stavební 
úřad musí následně po zrušení vydaného stavebního 
povolení vydat výzvu k odstranění nedostatků a vad 
předložené žádosti a projektové dokumentace k 
projednání pro vydání dalšího stavebního povolení.
 Velice výstižně popisuje jednání města nejen k 
tomuto tématu, ale i všeobecně, autorka glosy O čem 
se mluví a o čem ne, zveřejněné nedávno v Moni-
toru. Ze strany města však zůstalo toto bez odezvy. 
Neškodilo by pro osvěžení v uvedené souvislosti tuto 
glosu ještě jednou zveřejnit.

-jj-

 Snaha o zamezení znečišťování a poškozování blanenského lomu vedla jeho majitele k vydání 
zákazu vstupu veřejnosti. Lidé jej však nerespektují a v zatopeném lomu se stále koupou. 

 Spolumajitel lomu Dalibor Kučera tuto situaci při-
rovnává k tomu, že by se nikomu nelíbilo, kdyby na 
jeho pozemek přišlo dvě stě lidí denně a vykoupalo 
se v jeho bazénu. Na druhou stranu – do blanen-
ského lomu se chodí lidé koupat již několik desítek 
let a s tímto vědomím si jej noví majitelé kupovali. 
Za přírodním koupáním sem nechodí jen Blanenští, 
ale i přespolní. 
 Návštěvníci lomu pak znečisťují vodu i blízké okolí 
opalovacími krémy, odpadky i výkaly, konzumují 
alkoholické nápoje, ničí zeleň, a podle Kučery tak 

představují pro 
tuto lokalitu pří-
liš velkou zátěž. 
   V červnu ko-
lem lomu ma-
jitelé umístili 
tabulky upo-
zorňující veřej-
nost na zákaz 
vstupu, jelikož 
se jedná o sou-
kromý majetek; 
ty však někdo 
odstranil. Proto 
do budoucna 
hodlají na mís-
to nainstalovat 
kamerový sys-
tém a zbudovat 
plot. Na tabul-
kách stálo, že 
za porušení 
vstupu hrozí po-
kuta deset tisíc 

korun. Sám majitel však pokuty udělovat nemůže a 
musí přivolat policii. 
 Také je v jednání vytvoření komunity, která se 
bude o lom starat. Majitelé chtějí spolupracovat s 
místní organizací Moravského rybářského svazu, 
otužilci a potápěči, kteří by následně měli vstup do 
lokality povolen. 
 Dalibor Kučera těmito opatřeními usiluje o ochra-
nu lomu, zabránění jeho znečisťování a uchování v 
co nejlepším stavu pro další generace. 

-mha- 

Galerie: Letní výtvarná 
dílna 

 Barvy, sádra, ale třeba i plamen svíčky. S tím vším 
mohli pracovat návštěvníci Letní výtvarné dílny v 
Galerii města Blanska. Tato tradiční prázdninová 
akce přilákala mnoho malých i velkých zájemců. Jako 
vždy byla tematicky věnována výstavám, které se v 
galerii konaly v uplynulém roce. 
 Na několika stálých pracovištích se zejména dě-
tem představili umělci, kteří v galerii vystavovali. Na 
každém pracovišti byl pro ně připraven úkol, který 
přiblížil grafi cké techniky i téma tvorby daného autora 
s ohledem na dětské chápání. 
 Dvě stanoviště se například vztahovaly k osobnosti 
Milana Knížáka a děti na nich tvořily netradičními 
způsoby portréty. Jaromír Šimkůj zase pracoval s 
kovovými objekty, což si mohli návštěvníci také zku-
sit, ale bezpečnou formou, a to otisknutím kovových 
předmětů na papír pomocí válečku namočeného do 
barvy. Plamenem svíčky pak v místnosti věnované 
Janu Steklíkovi kreslili abstraktní obrazce na papír. 
Nechyběl ani oddychový koutek a možnost vypoví-
dat se dvěma květinám. Jedné měly děti říkat samé 
pěkné věci, popovídat jí o tom, z čeho mají radost, a 
druhé květině si mohly postěžovat na to, co je trápí. 
 „Kromě stálých stanovišť jsme měli tři speciální 
dílny. Šlo vždy o zhruba hodinový nebo dvouhodino-
vý kurz s umělci. V úterý se pracovalo se světlem a 
pohybem a vytvářely se pohyblivé objekty, ve středu 
si děti mohly venku zkusit tvorbu graffi  ti – měli jsme 
připravené velké bannery, na které děti sprejovaly a 
tvořily přes šablony. Ve čtvrtek se kreslilo světlem. Ve 
tmavé komoře se fotilo na dlouhou expozici,“ uvedla 
Lenka Burešová z blanenské galerie. 

-mha- 

Pokusili se okrást seniory
 Minulý týden v dopoledních hodinách vyrazila 
skupinka zatím nezjištěných pachatelů do Olomučan. 
Tam oslovili starší manželský pár s tím, zda nemají 
k prodeji staré železo. 
 „Jedna z žen se pak snažila odpoutat pozornost 
důchodců a druhá se šikovně vloudila do příbytku. 
Jenže nepočítala s tím, že majitel domu zaregistroval 
její nepřítomnost. Prošel dům a na ženu narazil v 
ložnici, jak prohledává skříň. Když jí pohrozil při-
voláním policie, i se svými kumpány rychle utekla,“ 
uvedl mluvčí policie ČR Bohumil Malášek s tím, že 
seniorům naštěstí nestačila nic ukrást. 

-mha-

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira
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Na kávě s INFERNETem
Kapela Infernet letos vyhrála soutěž Otvírák Morava Park festu a měla tak tu čest zahájit 
bezesporu největší hudební událost roku v Blansku. O dojmech z vystoupení, o tom, 
jak se tvoří hudba, ale také o historii kapely a jejich ambicích jsem si povídal s Víťou 
Štoudkem a Liborem Kovářem.

Sponzor rubriky:

 Můžete nám představit kapelu?
 Víťa: Je nás pět. Kytarista a kapelník Zbyněk 
Burian, frontman kapely Libor Kovář zpívá a hraje na 
akustickou kytaru, já na klávesové nástroje, Robin 
Krutiš na basu. Nejmladší členkou je naše bubenice 
Máca Čachotská.

 Jak jste se dali dohromady a kdy to bylo?
 Víťa: Tak tohle už je opravdu dlouho. Myslím, že 
tak rok 1997. Zbyněk s Liborem chtěli tenkrát hrát, 
ale ve dvou to samozřejmě nešlo. Zavolali mně a 
začali jsme shánět rytmickou sekci. Podařilo se. V 
původní sestavě s námi hrál na basu Vojta Janespal 
a na bicí Radek Musil. To jsme se jen tak sehrávali, 
oťukávali. V této sestavě jsme vydrželi jen jeden rok. 
 V té době v Blansku fungovala kapela Anabis, 
se kterou jsme se dali dohromady a půjčovali si 
muzikanty. Tak se k nám do kapely dostali Robin 
a bubeník Jirka Šehýr. V této sestavě jsme vlastně 
vydrželi skoro celou dobu. 
 Libor: Pravda je, že občas to bylo těžké. Bubeník 
Jirka jezdil docela často do Ameriky, vždy to bylo 
na pár měsíců, jednou dokonce na rok. Nakonec 
ve Státech zůstal a do kapely vstoupila ve svých 
patnácti letech Máca.

 Vaše bubenice působí v kapele trochu exotic-
ky…
 Libor: To je pravda. Lidi o ní často mluví a musím 
přiznat, že ani někteří z kapely si původně nedoká-
zali představit, že bychom mezi nás pustili holku a 
ještě takhle mladou. Ovšem jen do té doby, dokud 
ji neslyšeli hrát. Je totiž výborný muzikant.
 Víťa: Máca byla pro kapelu obrovským oživením. 
Přinesla do kapely novou mladou energii a i image 
se značně posunula. Navíc začala zpívat, tudíž se 
změnil trochu i náš sound. Navíc přišla v době, kdy 
jsme byli už dva roky bez bubeníka a chtěli jsme hrát. 
Mácu hraní s náma hodně baví a na koncertech je 
to vidět i slyšet.

 Vzpomenete na svoji první vlastní písničku?
 Libor: Jasně. Ta píseň se jmenuje Bloudíš. Je 
taková pomalá, líbí se mi. Dnes už ji hrajeme strašně 
málo, ale je fakt, že někteří naši fandové si na ni 
pamatují a chtějí ji od nás slyšet.

 Autorské písně jste skládali hned od začátku?
 Víťa: Dá se říct, že ano. Ale protože jsme chtěli 
hrát před lidmi a vlastních věcí nebylo tolik, aby to 
vydalo na celý koncert, hráli jsme několik písniček od 
skupiny Lucie, která se nám líbila. Lucie měla být ze 
začátku takovým naším hudebním vzorem. Alespoň 
jsme se stylově snažili k této kapele přiblížit.

 Jak vznikl název Infernet?
 Libor: V době, kdy jsme vznikali, nebyl internet 
úplně běžnou věcí, ale byl samozřejmě velmi často 
diskutován. V kapele se tenkrát pil nápoj Bavorák, 
což je fernet s tonikem. A tak jsme jednou seděli v 
hospodě, jedni diskutovali o fernetu, druzí o internetu 
a padlo slovo INFERNET. Nám se tahle hříčka hodně 
líbila, takže nakonec posloužila jako název našeho 
seskupení. 

 Jak skládáte nové věci?
 Víťa: Většinou je to tak, že Libor nebo Zbyněk 
přinesou text s akordy jen jako holou kostru a na 
zkoušce se domlouváme, jak s nápadem naložit 
dál. Vymýšlíme rytmiku, rify, vhodné zvuky. Ale taky 
nám nesedne úplně všechno a občas se stane, že 
nedodělaná písnička letí do šuplete. Pak ji třeba 
někdy vytáhneme, klidně i po několika letech.
 Libor: Ale některé písně vznikají úplně jinak. 
Stačí, když se na zkoušce jen tak blbne a čas od 
času se v těchto improvizacích objeví zajímavý ná-

pad, který se rozvine, dáme mu formu a následně i
text. 

 Který koncert si budete navždycky pamatovat?
 Libor: Určitě je jich spousta. Takový nezapome-
nutelný koncert jsme odehráli v Orlických horách na 
festivalu, který pořádá kapela Ready Kirken. Mimo 
skvělé atmosféry jsme si odsud přivezli i jiný zážitek. 
Máca s Víťou odjeli hned po koncertě domů, zbytek 
kapely zůstal na místě do druhého dne. Vzali jsme 
s sebou stan, ale na konci jsme byli tak unavení, že 
jsme neměli sílu jej postavit a spali jsme ve třech v 
kufru mého auta zmačkaní jako sardinky :-)
 Víťa: Stalo se nám kdysi, že jsme přijeli na kon-
cert, ale pořadatelé pojali naše vystoupení jako 
taneční zábavu. Takže po hodině a půl jsme se 
rozloučili, ale vyhnali nás zpátky na pódium. Dodnes 
nechápu, jak jsme mohli odehrát šest hodin. Něko-
likrát jsme opakovali skladby, dokonce jsme hráli i 
věci, které jsme snad nikdy nezkoušeli :-)
 Co se týká zážitku z hraní jako takového, myslím, 
že se asi všichni shodneme na tom posledním, což 
bylo v Blansku na Morava Park festu. 

 Jak jste přišli k hraní na Morava Park festu?
 Víťa: Byl to jeden z našich velkých cílů a jsme moc 
rádi, že se nám to povedlo. Chtěli jsme se přihlásit 
již v loni, ale bohužel v tom termínu jsme zrovna 
nemohli. Letos jsem nechtěl nechat nic náhodě a 
jakmile se na Facebooku rozjela hlasovací soutěž, 
zburcoval jsem všechny známé a kamarády, aby 
nám pomohli, hlasovali a sdíleli dál. 
 Libor: Koncert na Morava Park festu byl jedinečný. 
Veliké pódium, profesionální ozvučení, spousta lidí… 
Na tohle budeme opravdu vzpomínat velice dlouho. 
Určitě to byl dosud náš největší hudební zážitek.

 Je těžké prosadit se s vlastní tvorbou?
 Libor: Docela ano. Tím, že hrajeme pouze vlastní 
skladby, nestává se nám, že by nás pořadatelé 
koncertů a festivalů sami oslovovali. Až na občasné 
výjimky si musíme koncerty poměrně těžce sehnat 
sami, případně je sami produkovat. Hráli jsme tak 
třikrát - čtyřikrát za rok. Letos jdeme nahoru, hraní 
přibývá a myslím si, že po Morava Park festu to bude 
ještě růžovější.
 Víťa:Udělal jsem si seznam všech festivalů u nás 
a obeslal je s nabídkou a doufám, že se někdo ozve. 
Ale beru to trochu jako vklad do budoucna. Když už 
nic, tak o nás budou aspoň vědět. 
 Podle statistik návštěvnosti našeho facebookové-
ho profi lu a webových stránek jdeme určitě nahoru a 
fanouškovská základna se jen za letošní rok hodně 
rozrostla. Trochu mě ale mrzí, že Blanenští o nás 
moc neví. Jsme kapela z Blanska, ale většinou 
hráváme mimo náš region. Je to škoda. Ale vše 
nasvědčuje tomu, že se situace brzy otočí.

 V Blansku jste hráli teď v červnu a další kon-
cert vás tady ve městě ještě čeká. Je to tak?
 Libor: Ano. V neděli 29. července v 15 hodin 
zahrajeme v parku po bývalém hotelu Dukla na 
Letním Dukla festivalu. Je to festival, na kterém 
vystupují blanenské kapely a jsme moc rádi, že nás 
pořadatelé oslovili. Na první dva koncerty přišlo vždy 
skoro 300 posluchačů, takže se moc těšíme. Hrát v 
našem městě pro nás bude vždycky zážitkem.

 Zmínili jste, že občas produkujete koncerty 
sami.
 Víťa: Na podzim vždycky děláme vystoupení pro 
fandy v Blansku. Loni a předloni to bylo na Sýpce, 
letos zatím nevíme, ale vše se lidi včas dozví na 
našich stránkách. Máme dost fanoušků v Brně, 
takže i pro ně děláme vždy začátkem roku koncert 
v některém z menších brněnských sálů, například 

na Šelepce. Letos to bylo na Melodce, kde jsme 
zároveň křtili naše nové album.

 Kolikáté v pořadí?
 Libor: No vlastně teprve druhé!

 Ale písniček přece máte hodně?!
 Libor: To je pravda, písniček máme asi padesát. 
Ale u nás je to trochu jinak, než je zvykem u běž-
ných skupin. Ty nazkouší písničky, nahrají je, vydají 
album a vyjedou s ním na turné, kde se uvidí, jak 
na nové skladby reagují fanoušci. My to máme 
naopak. Uděláme píseň a rovnou ji zařadíme mezi 
ostatní na koncertě. Podle toho, jak na ni lidi reagují, 
ji buď hrajeme dál nebo ji ještě případně upravíme 
či odsuneme.
 Víťa: Takže se dá říct, že naše nová deska je 
vlastně takové Best Of :-)

 Kým se necháte hudebně inspirovat?
 Víťa: Ze začátku to byla kapela Lucie, jak už jsem 
zmínil. K té jsme hodně vzhlíželi. Nejvíc mě baví ta 
naše různorodost. Zatímco já inklinuju spíš k popu 
a snažím se v našich písničkách tento směr do jisté 
míry prosadit, kluci poslouchají zase jinou muziku, 
ve které nachází svoji inspiraci. Vzniká tak leckdy 
zajímavá fúze.
 Libor: Mně se líbí spous-
ta hudby, ani moc nehle-
dím na styl. Čechomor, 
Queen, Dan Bárta, ale 
občas i folk. Tohle všech-
no se do jisté míry odrá-
ží i v našich skladbách. 
Žánrově se pohybujeme 
na hranici popu a rocku. 
Poprock, řekl bych.

 Přemýšleli jste nad 
rozšířením skupiny o 
další hudební nástroje?
 Víťa: Já určitě ano. Líbi-
la by se mi trumpeta nebo 
saxík. 
 Libor: Nebyly by špatné 

ani housle! Do některých skladeb by se hodily. Uvi-
díme časem, jestli se nám do cesty připlete vhodný 
muzikant, který by si s námi zahrál.

 Čeho byste chtěli dosáhnout? Přihlásíte se 
zase do soutěže Otvírák Morava Park festu?
 Víťa: Zatím o tom nepřemýšlíme. I kdybychom 
to udělali a vyhráli, myslím si, že porota by dala 
přednost jiné kapele. I mně se to zdá správné, 
už proto, že by měli dostat příležitost taky jiní. Ale 
zvážíme to. 
 Libor: Pro nás by bylo skvělé, kdyby nás pořada-
telé zařadili mezi hlavní kapely :-)
 Bylo by určitě dobré, kdybychom se dostali na 
větší akce, kam chodí i jiní posluchači než naši fan-
dové. Čím víc lidí nás uslyší, tím víc se dostaneme 
do širšího podvědomí. 
 Víťa: Momentálně pracujeme na zdokonalení 
webové prezentace, budeme dělat profi  fotky, 
děláme naše první klipy. Opravdu se snažíme a 
cítíme, že letošek je pro nás nejúspěšnějším rokem 
v kariéře. Máme velkou chuť do práce.

Kapelu najdete na Facebooku a na stránkách 
www.infernetbk.cz 

Martin Müller

vypisuje výběrové řízení na hlavní pracovní poměr na pozici

VEDOUCÍ ÚSEKU 
SOCIÁLNÍ PÉČE
Náplň práce:

• řízení a odpovědnost za činnost týmu sociálních pracovníků a pracovnic pro výchovnou 

 nepedagogickou činnost ve službě Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem

• ve spolupráci s metodikem odpovědnost za aktualizaci vnitřních pravidel, standardů

 kvality služby a auditech souvisejících s certifi káty kvality péče

• aktivní účast na jednáních s vnějšími subjekty a na poradách vedení organizace

• metodická pomoc při zavádění novely zákona o sociálních službách do praxe

• odpovědnost za realizaci aktivizačních a sociálně terapeutických činností

• spolupráce při realizaci kulturních a společenských aktivit pro uživatele

• spolupráce při organizaci vnějšího i vnitřního vzdělávání zaměstnanců

• poskytování základního i odborného sociálního poradenství pro zájemce, uživatele 

 a jejich rodinné příslušníky

Požadujeme:

• odbornou způsobilost k výkonu sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108 Sb., o 

sociálních službách (VŠ, VOŠ)

• předchozí odbornou sociální praxi – pozice není vhodná pro absolventy

• výborné komunikační a organizační dovednosti 

• koncepční a analytické myšlení

• aktivní a tvůrčí přístup k práci

• řidičský průkaz sk.B  (aktivní řidič)

Předpokládaný nástup: dle dohody

Své nabídky vč. životopisu zasílejte do 20. 8. 2018 na adresu:

Bc. Veronika Bartošíková – personalistka, SENIOR centrum Blansko, p.o.

Pod Sanatorkou 2363/3, 678 01 Blansko

nebo na e-mail: bartosikova.veronika@ddblansko.cz, tel. 601 383 316
V případě zaslání životopisu přiložte písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Bližší informace o našem zařízení a službách najdete na www.ddblansko.cz
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Vláčkem po zahrádce, večer 
do sklepního depa

Střípky z blanenského 
zastupitelstva

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

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

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

Zveme vás na 9. ročník akce

na téma RECYKLACE
sobota 8. září od 10 do 17 h
Akce se koná za každého počasí. Vstupné 40 Kč, děti do 120 cm 

vstup zdarma. Bohaté občerstvení v areálu zajištěno. 

Činnost je realizována za finanční podpory Města Blanska.

PROGRAM v areálu:
• 5 KOSTÝMOVANÝCH STANOVIŠŤ  

S ÚKOLY NA TÉMA RECYKLACE

• MINIFARMA DRVÁLOVICE - ŽIVÁ ZVÍŘÁTKA

• EXOTIČTÍ HADI

• KLOUZACÍ „VLČÍ“ HRAD PORSCHE BRNO

• AQUAZORBING VODÁRENSKÉ A.S.

• JETAROWS TEAM - LETECKÉ MODELY

• MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ - 2 STANOVIŠTĚ

• TRAMPOLÍNKY, DĚTSKÁ ZUMBA

• VESELÝ FOTOKOUTEK CM OPTIK  

- TIŠTĚNÉ FOTO ZDARMA

• TRAKTOR FENDT

• DOJENÍ KRÁVY - TRENAŽER

• UKÁZKA ZDRAVOTNICKÉ  

ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ZZS

• UKÁZKA HASIČSKÉ TECHNIKY  

A ZÁSAH HASIČŮ HZS BLANSKO

• POLICIE ČR

• OBJEVOVÁNÍ HISTORIE S MUZEEM  

BLANENSKA

• MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO  

- ÚKOLY A SOUTĚŽE

• MĚSTSKÁ POLICIE BLANSKO

• OBLASTNÍ CHARITA BLANSKO

• MC PALEČEK

• PEČENÍ PRO DĚTI - CHARITATIVNÍ SBÍRKA

• LOGOPEDICKÁ PORADNA

• UKÁZKA LYMFODRENÁŽÍ  

KOŽNÍHO ODDĚLENÍ 

• NUTRIČNÍ PORADENSTVÍ PRO DĚTI

• DŮM PŘÍRODY V MORAVSKÉM KRASU

• RODINNÉ PASY

• OA A SZDŠ BLANSKO - UKÁZKA  

PRVNÍ POMOCI, MASKOVÁNÍ ZRANĚNÍ

• SPŠ JEDOVNICE

• KLOUZACÍ HRAD RE/MAX

• OLYMPIA BLANSKO  

- BASEBALLOVÉ ODPALIŠTĚ

• SONS – VODÍCÍ PSI

• STÁNEK AVON

• STANOVIŠTĚ ZP MV ČR

• FENEČEK BLANSKO - VÝCVIK PSŮ

• ZMRZLINA DOTTORE DEL CAFFÉ  

PRO DĚTI ZDARMA

PROGRAM 
na pódiu:
10:00 VELVET
  písničky z pohádek

11:00  OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ

11:10  CVICSNAMI.CZ SHOW

11:30  RECYKLOSHOW S ÁŇOU
  program plný pohybu, tance, 
  zpěvu a soutěží

12:30  MARTIN ŠTĚPÁNEK
  pěvecké vystoupení

13:00  NEMOCNICE MÁ TALENT
  zahájení prezentací

13:15  UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ
  heliport

14:00  DIVADLO KORÁB
  pohádka O Budulínkovi

15:00  DÍVKA ČR 2018
  exhibice a módní přehlídka

15:30  NEMOCNICE MÁ TALENT
  talentová soutěž pro děti

16:30  ÁŇA 
  A PRINCEZNY

Programem na pódiu 
provází RADIM KORÁB

v Nemocnici Blansko
DEN PRO DĚTI

Generání partner

Partneři akce
KSMB 

teamagency

agentura KORÁB

EMOTIONVIDEO

FOTO VERONIKA

SARSTEDT

Mediální partneři
Porsche Brno

 Dne 26. 6. 2018 proběhlo 19. zasedání Zastupitelstva města Blansko. Zastupitelé za KSČM podpořili 
zvýšení výměry budoucího prodeje pozemků v průmyslové zóně pro blanenskou fi rmu, která má v plá-
nu vybudovat průmyslový areál čímž se zvýší nabídka pracovních míst. Dále jsme podpořili fi nanční 
spoluúčast města ve výši 4, 6 mil Kč na kompletní rekonstrukci vodovodu, opravu kanalizace a opravu 
komunikace na ulici Dobrovského.
 Zásadně nesouhlasím s bodem Dohoda o na-
rovnání. Místo uplatnění sankcí v rámci demolice 
hotelu Dukla a následné revitalizace se vedení města 
chystá fi rmě připlatit o 1 405 000 Kč oproti původně 
odsouhlasené ceně. Věřím, že se představitelé města 
nad tímto nestandardním krokem zamyslí a nebudou 
takto plýtvat penězi daňových poplatníků. KSČM dále 
nepodpořila odprodej městských bytů do soukromých 
rukou.
 V rozpočtových opatřeních zastupitelé za KSČM 
podpořili např. 350 tis. Kč na opravu schodů a terasy 
v blanenském kině, dále 3, 5 mil. Kč na pořízení 
klimatizace do Dělnického domu. Dále jsme také pod-
pořili 13 mil. Kč pro blanenskou nemocnici na zajištění 
magnetické rezonance.
 Po roce byla opět předložena Monitorovací zpráva 
o naplňování strategické koncepce ze strategického 

plánu za rok 2017. V kapitole doprava zcela chybí 
nutnost řešení 3 železničních přejezdů mezi městskou 
částí Lažánky a Blanskem, které jsou v dezolátním sta-
vu. Dalším problémovým bodem je nově vybudované 
parkoviště u vlakového nádraží, které už kapacitně 
nestačí či naopak téměř nevyužívané nové parkoviště 
nad nemocnicí. Naopak je potřeba ocenit kapitolu tech-
nické infrastruktury, kde se převzetím infrastruktury na 
dodávku tepla městem podařilo znatelně snížit koneč-
nou cenu tepla pro odběratele. V kapitole informační 
společnost se daří zlepšovat tok informací ke zlepšení 
služeb občanům či bezplatné připojení k internetu v 
centru či dalších navštěvovaných lokalitách.
 Věřme, že podzimní komunální volby přinesou pro 
občany další zlepšení.

Bc. Emil Pernica, vedoucí kandidát KSČM pro 
volby do Zastupitelstva města Blansko

 Letos zahájil již třetí sezónu. Jiří Šimkůj z Blanska má o letních nedělních odpoledních o zábavu 
postaráno. Prohání vláček na zahrádce před svým domem na Divišově ulici. 

 Mašinka vyrazí z nádraží a 
projíždí městečkem, které Šim-
kůj vyrobil letos přes zimu. Tuto 
zahradní atrakci zpřístupnil veřej-
nosti – kdokoli se může o letních 
prázdninách každou neděli odpo-
ledne od dvou do pěti hodin přijít 
podívat. Některé děti prý vydrží 
koukat i hodinu. Na konci „smě-
ny“ zajede s vláčkem po kolejích 
až do sklepa. „To se dětem líbí 
nejvíce,“ podotýká důchodce. 
 Železnice (úzkokolejka) i měs-
tečko jsou vyrobeny v měřítku 
1:22,5 oproti realitě. Mezi modely 
budov nechybí ani věrná kopie 
jeho domu. Letos přibyla i ka-
binková lanovka. „Ta zatím není 
funkční, ale rád bych ji časem zprovoznil, jakmile 
seženu vhodný strojek,“ plánuje majitel železniční 
tratě. Lidé si podle něj již zvykli zajít se na kolejiště 
podívat. Mnozí chodí pravidelně. Po domluvě je 
ochotný pouštět vláček i v týdnu třeba dětem z ma-
teřské školy. 
 „Natáčela tu i televize Barrandov. Točili asi hodinu, 

se mnou nahráli asi desetiminutový rozhovor, z kte-
rého ve dvouminutové reportáži pustili jednu větu,“ 
směje se Jiří Šimkůj, kterého je možné také občas 
zahlédnout na veřejných akcích určených pro rodiny 
s dětmi, kam vozí přenosný menší přenosný model 
železnice. 

-mha-

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz
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Allianz – vše na jednom 
místě

 Nejen pojištění, ale široké spektrum dalších fi nančních služeb můžete využít v kanceláři Allianz 
pojišťovny, která má sídlo na ulici Svitavská, v Domě barev. Vedoucí kanceláře, paní Katka Cibul-
ková nás opět vítá svým širokým úsměvem. Sama říká, že práce s klienty ji naplňuje a neumí si 
představit lepší zaměstnání. Nejlepším ohodnocením její práce jsou pak spokojení klienti, kteří 
její služby doporučí svým známým. Zastavit se za ní můžete každý den od 8 hodin. Parkování pro 
klienty je zajištěno přímo před vchodem. 

 Když se řekne Allianz, větši-
na lidí má tuto značku nejspíš 
spojenou s pojišťovnou. Vaše 
nabídka služeb je ale mnohem 
širší. Co tedy svým klientům 
můžete nabídnout? 
 Kromě životních a úrazových po-
jistek, povinného ručení či pojištění 
domácností se zaměřujeme také 
na stavební spoření, hypoteční 
a spotřebitelské úvěry a konso-
lidace stávajících úvěrů (kreditní 
karty, kontokorenty…), investice 
do otevřených podílových fondů. 
Ale dokážeme poradit, i co se týká 
běžných účtů; který je pro daného 
klienta nejvýhodnější. Je důležité 
zmínit, že ve chvíli, kdy nastane 
nějaká změna u jakéhokoliv produktu, třeba v 
legislativě nebo v aktuální nabídce bankovních 
ústavů, máme ihned aktuální informace. 

 V čem jste jiní, v čem spočívají vaše výhody?
 Spolupracujeme se sedmi spolehlivými bankami 
a spolu s klientem najdeme tu, která má právě nej-
výhodnější podmínky pro konkrétní situaci, kterou 
chce klient řešit. Ten tedy v první řadě ušetří mnoho 
času – nemusí obíhat jednu banku po druhé. Musí 
do banky zajít pouze jednou, kde podepíše fi nální 
smlouvu. Navíc máme možnost vyjednat lepší 
podmínky, než když člověk přijde sám do banky 
zažádat o úvěr. A co je naším hlavním bonusem? 
Podpisem smlouvy pro nás práce s klientem ne-
končí. Staráme se o něj dál a kdykoliv cítí klient 
potřebu, může se na nás obrátit a pomůžeme 
celou situaci vyřešit k jeho maximální spokojenosti. 
Nemusí jezdit třeba kvůli stavebnímu spoření do 
Brna na pobočku stavební spořitelny Wüstenrot. 

 Jak je to možné, že dokážete nabídnout lepší 
podmínky, než když zajde do banky sám?
 Díky uzavřeným vzájemným exklusivním smlou-
vám mezi Allianz ČR a fi nančními společnostmi 
dokážeme podmínky pro naše klienty zatraktivnit. 
Jak již bylo zmíněno, chceme mít spokojené klienty, 
kteří se k nám budou rádi s důvěrou vracet.

 Kdo jsou vaši klienti? 
 Dá se říct, že to může být kdokoliv, kdo potřebuje 
nějak vyřešit svou fi nanční situaci. Ale pokud mám 
být konkrétnější, velká část klientů jsou například 
lidé, kteří se rozvádějí a potřebují rozdělit majetek, 
vyřešit bytovou situaci nebo vyplatit bývalého part-
nera. S tím se jim samozřejmě snažíme pomoci. 
Druhou velkou skupinou jsou pak mladí lidé, kteří 
by si rádi pořídili vlastní bydlení. 

 Sjednáváte i půjčky pro podnikatele?
 Ano, nabízíme hypotéky a úvěry nejen pro 
fyzické, ale i pro právnické osoby. Vyjdeme vstříc 
podnikatelům, kteří si třeba chtějí pořídit auta, stroje 
a další vybavení. Vždy se najde vhodný produkt, 
aby dosáhli toho, co potřebují. 

 Jaké jsou v současné době nejžhavější no-
vinky? 
 Wüstenrot má nyní na stavebním spoření zvý-
hodněné garantované úročení 1,2 %, což nemá 
žádná jiná stavební spořitelna. Společně se státním 
příspěvkem, který může činit až dva tisíce korun 
ročně, tak klient svoje peníze skutečně dobře 
zhodnotí. 

 Co se týká hypoték – kdy je vhodná doba k 
refi nancování? 
 Pokud má klient hypotéku a fi xaci do dvou let, 
je ideální čas začít přemýšlet o refi nancování. Zde 
mohu jen doporučit, pokud si nevíte rady, nejste 
si jistí, zastavte se u mne v kanceláři a vše spolu 
probereme. Dokážeme zafi xovat úroky až na 10 let 
s dvouletým předstihem.
 A pokud jde o nové smlouvy – banky už nepo-
skytují 100% hypotéky. Klient musí prokázat vlastní 
zdroje minimálně 10 % z požadované částky. Ide-
ální je v tomto případě například právě stavební 
spoření. Navíc se od října budou zpřísňovat další 
podmínky. 
 Česká národní banka rozšíří od října pravidla pro 
poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu. 
Výše dluhu žadatele o hypotéku by nově neměla 
překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. 
Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynaklá-
dat maximálně 45 procent svého měsíčního čistého 
příjmu.

-r-

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

           606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
Blansko

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
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.
* Hledám ke koupi rodinný dům se zahradou, 
opravy nevadí.  Tel.: 735047955.
* EURO TAXI Blansko PŘIJME ŘIDIČE TAXI. 
Víkendové směny - brigádně. Tel. 608879318. 

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Vchodové dveře levé, světlý javor, rozměr 195 cm 
krát 85 cm, bezpečnostní zámek plus 4 klíče. Cena 
dohodou. Tel. 702591648.
* Velkou břízu z polomu v Blansku, na palivové dřevo, 
za symbolickou cenu 1,- a za vytěžení. Soukromý 
pozemek s přístupem technikou. Kontakt: koci.mar-
tin@tiscali.cz, 603954549.
* Mladé, krásně zbarvené andulky. Tel. 737902404.
* Garáž na Zborovcích. Nabídněte cenu. Pište jen 
SMS na 702497090.
* Červený a bílý rybíz. Cena dohodou. Tel. 602543044
* Zavařovací sklenice a silniční kolo zn.Peugeot. 
Cena dohodou. Tel. 728539471.

      PRODEJ    

* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko 
pod Horní Lhotou. Tel. 604550828.
* Pronajmu garáž - Zborovce - Sloupečník. Cena 
dohodou
Tel. 728155898.
* Daruji cca 3  igelitky dětského oblečení od vel. 62-
146 za sladkost. Tel. 731084464.
* Našel by se prosím někdo, kdo daruje klec, mis-
ku nebo napaječku pro menšího hlodavce? Tel. 
737002332.
* Hledám dlouhodobý podnájen 1+1 nebo 2+1 
pro jednu osobu. Byt či RD. Blansko a okolí. Tel. 
702431018.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Na stojáka Open Air – 29. 7. 2018 od 19:00 h, Letní kino, 
Lysice. Cena 200 Kč
Muzika pro Karolínku / Pavel Dobeš – 1. 8. 2018, 19:00 
h, nádvoří zámku, Blansko (v případě deště v Katolickém 
domě). Cena 200 Kč.
Moravské hrady.cz – Veveří – 10.-11. 2018, hrad Veveří. 
Cena vstupenky: 880 Kč/permanentka, 450 Kč/pátek, 
530 Kč/sobota.
Divadlo Tchýně na zabití – 24. 9. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 270/250 Kč.
Divadlo Tři muži na špatné adrese – 2. 11. 2018 od 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 350/330 Kč.
Hradišťan & Jiří Pavlica – 9. 11. 2018 od 19:00 h, Děl-
nický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč.
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové – 
14. 11. 2018 od 18:30 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky 250/220 Kč.
Vánoční koncert Čechomor – 11. 12. 2018 od 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 550 Kč (sál)/450 Kč 
(balkon).
Aktuální pozvánka:
V sobotu 28. července bude blanenský zámecký park 
patřit již 5. ročníku Gulášobraní. Soutěžní týmy se 
utkají o post nejchutnějšího guláše. Přijďte ochutnávat, 
hodnotit a užít si doprovodný program v podobě kapely 
Netopýr či zábavné Guláshow s Áňou. Celý den bude 
také probíhat ochutnávka několika druhů piv.
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 6, 
678 01 Blansko, tel.: 516 410 470, e-mail: infocentrum@
blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

Senioři se utkali
 Tradiční Letní turnaj v pétanque, který již potřetí pořá-
dalo SENIOR centrum Blansko, se letos konal ve středu 
20. června 2018. Pětice týmů uživatelů z pobytových 
sociálních služeb z Hodonína, Újezdu u Brna, Sokolnic, 
Boskovic a Blanska se společně utkala o zlatý pohár. 
Navíc vítěz turnaje se zároveň kvalifi kuje pro účast v boji 
o Moravský pohár pétanque ve Zlíně. Letní počasí nám 
přálo, a tak jsme během dopoledne odehráli dvacítku 
vzájemných duelů. Zlatý pohár pro vítěze si nakonec 
odvezli senioři ze Sokolnic, kteří o bod porazili druhý tým 
z Hodonína. Pěkné třetí místo vybojoval tým uživatelů z 
Boskovic.
 Děkujeme městu Blansku a Asociaci poskytovatelů 
sociálních služeb ČR za ceny pro vítěze, všem účastní-
kům turnaje za skvělou atmosféru a pořádajícímu týmu 
pracovníků SENIOR centra Blansko za bezchybnou 
organizaci a nadšení pro doborou věc.

Petr Novotný, metodfi k a soc. pracovník

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

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

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

Matky s dětmi i lidé bez domova spí 
na postelích z Tříkrálové sbírky

Renault doporučuje

Nabídka je pouze informativní a není závaznou nabídkou k uzavření kupní smlouvy. Smluvní záruka Renault 5 let/100 000 km (podle toho, co nastane dříve) se řídí konkrétními záručními podmínkami, které jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. Renault 
KADJAR: spotřeba 4,9–8,0 (l/100 km), emise CO

2
 123–139 (g/km); Renault CAPTUR: spotřeba 3,4–7,0 (l/100 km), emise CO

2
 95–127 (g/km). Uvedené spotřeby paliva a emise CO

2
 jsou změřeny metodikou stanovenou dle platných právních předpisů vyžado-

vaných pro homologaci vozidla. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní.

Využijte speciální letní nabídku
5 let záruka Renault

#NejlepšíNabídka
Renault KADJAR & CAPTUR

Komenského 9, 680 01 Boskovice, 

tel. 516 454 453, www.autecobs.cz

LEKTORKA
PILATES 
 V NEMOCVIČNĚ

HLEDÁME!

Těší se na Tebe tým Nemocvičny

www.nemocvicna.cz | tel. 725 444 070 | ostra@nemobk.cz

 Z prostředků z Tříkrálové sbírky Oblastní charita Blansko postupně zlepšuje svoje služby. Na no-
vých postelích koupených za peníze z koledování spí matky s dětmi v azylových domech v Blansku 
a v Boskovicích i muži v blanenské noclehárně. 

 „Blanenský azy-
lový dům je hodně 
obsazovaný. Poste-
le na pokojích jsou 
proto permanentně 
zatěžované, jak se 
na nich střídají děti a 
dospělí. Ty staré už 
byly opotřebované 
a ani nevyhovovaly 
hygienickým pod-
mínkám,“ vysvětluje 
vedoucí služby Len-
ka Šebelová.
 Protože charitní 
azylové domy jsou 
stále plné, nové 
postele a matrace 
se měnily za plné-
ho provozu. „Museli 
jsme vždy matku s 
dětmi vystěhovat a 
hned demontovat 
starou postel a namontovat novou. Důležité bylo, aby 
výměna nábytku neohrozila klienty v jejich krizové 
situaci,“ dodává vedoucí azylového domu v Blansku.
 Díky dobrovolníkům z fi rmy Synthon s.r.o. se výmě-

na postelí podařila během jediného dne. Děkujeme 
jim za pomoc a děkujeme také všem dárcům, kteří 
do Tříkrálové sbírky přispěli.

Vladěna Jarůšková

OLMAN SERVICE s. r. o. 
hledá do svého týmu 

šikovné pracovníky

osoby se zdravotním 

omezením na pozici 

uklízeče/ky 
v Blansku.

Bližší informace na telefonu: 
734 360 001 nebo posílejte
životopisy na email: nabor@olman.cz.
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Kučera veze z Podolí 
juniorský bronz

 Vrcholná plavecká soutěž Letní mistrovství České republiky dorostu a dospělých probíhala od čtvrt-
ku do neděle v padesátimetrové venkovní aréně v Praze Podolí. V působivém prostředí podolského 
bazénu se představily více jak čtyři stovky plavců ze třiaosmdesáti českých a moravských klubů. 
 V náročném čtyřdenním programu se bojovalo 
nejen o domácí mistrovské tituly, ale také o limity pro 
účast na mistrovství Evropy, které se uskuteční první 
srpnový týden ve skotském Glasgow. Mezi kompletní 
českou plaveckou elitu se z náročných kvalifi kačních 
podmínek probojovali i plavci blanenského oddílu. 
Šestičlenné družstvo přivedl do Podolí jejich trenér 
Miroslav Špaček. Kategorii mladšího dorostu repre-
zentovali Kateřina Demová, Milan Kučera a Radim 
Švarc. Za dospělé pak startovali Veronika Zamaza-
lová, Michal Vencel a Jan Vencel. 
 Největší naděje na vynikající 
výsledky se vkládaly do loňského 
žákovského mistra ČR Milana 
Kučery. Ten se letos již zařadil do 
kategorie mladšího dorostu. Ju-
niorské kategorie zahrnují vždy 
dva ročníky. Proto ti mladší, což 
je případ blanenského šampiona, 
mají mnohem těžší pozici pro-
bojovat se na medailové posty. 
Navíc ve vzduchu visela obava, 
zda mu vydržela forma po čers-
tvě doléčeném zranění kotníku. 
 A opravdu od prvních startů 
se zdálo, že se obavy vyplní. 
Osobáky nepadaly a k předním 
místům ve výsledkové listině se 
přiblížil pouze na stovce motýlek, 
kde doplaval v odpoledním fi nále 
pátý. Poslední den šampionátu 
však přece jen medaile zacin-
kala. Na padesátce motýlek se 
probojoval do fi nále mladších 
juniorů a v něm si po krátkém, 
ale zato velmi napínavém sou-
boji na hranici osobního rekordu 

doplaval pro bronzovou medaili. Ve stejné kategorii 
se neztratila ani Kateřina Demová. Výrazný osobní 
rekord na nejdelší bazénové trati patnáctistovce kraul 
jí zajistil vynikající páté místo. 
 Díky osobním rekordům v rozplavbách na stovce 
prsa a motýlek postoupil z osmého místa do odpoled-
ního semifi nále mužů také nejstarší blanenský plavec 
Jan Vencel. V obou startech mu patřilo osmé místo. 
Na postup do fi nále open (muži, dorost, žactvo) to 
však nestačilo.

Věra Vencelová
EKONOMICKÝ REFERENT

PŘÍPRAVÁŘ STAVEB

TOPENÁŘ * SVÁŘEČ * STAVEBNÍ ZÁMEČNÍK

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

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY!

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

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

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- grilujeme makrely
- 21. a 28. 7. grilujeme kýtu od 16 hod.
   CELÉ LÉTO GRILOVANÉ SPECIALITY!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

ŽIVÁ HUDBA na terase!

Každou středu od 18 do 22 hod.

Přijďte se k nám pobavit!

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

d.

d.

KAŠTÁNEK 
FEST vol.2
31.8.2018 od 19,30 hod.
Horní Lhota

 HD acoustic
 PRASKLY BACHOR
 SANITKA HUDEBNÍ SESKUPENÍ

 APF S MARTINEM ŠTĚPÁNKEM

Další akce U Kaštánka:

03.8.  Netopýr od 17 hod. 

19.8.  Miloš Pernica od 19 hod.

24.8.  Pink Revival od 18 hod.


