
- Prodej pěkné chalupy 3+1 Vysočany, 199 m2, plyn, EE, voda, kanal

NC – 899 tis. Kč

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS

NC – 229 tis. Kč

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP

NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

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

úv
od

ní
k

www.monitor-bk.cz 19. července 201925. ročník, číslo 14/2019

Na náměstí Republiky se bude stavět - str. 2 Kaštánek FEST - str. 5

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Sekat či nesekat?
 Filozofi ckých otázek není nikdy dost, pojďme si tedy jednu takovou položit. 
Sekat či nesekat? Blansko je rozděleno na dva tábory. Jedni sekat chtějí, 
druzí ne. Řeč je o zatravněných plochách ve městě. 

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Obchodní centrum JEŽEK

w w w . r e a l i t y h y n s t o v a . c z

cihla, zahrádka, 
parkovací stání, pěkná 

dispozice, CP 59 m2. 
Cena 1.830.000,– Kč

garáž, sklep se studán-
kou, samostatně stojící, 

pěkná lokalita, CP 234 m2.
Cena 2.200.000,– Kč.

RD/CHALUPA 
BUKOVÁ 4+1

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ      LENKA OUJESKÁ VESELÁ
  +420 775 582 092   +420 775 246 549

Jsme tu pro vás Máte starosti 
s vyklizením 
nemovitostí, 
stěhováním, 
úklidem . . . 
to vše jsme 
pro Vás 
schopni zajistit. 
Kontaktujte nás.

Spokojení klienti 
nám píši:
https://www.
realityhynstova.
cz/reference

BYT 2+1 ADAMOV

G
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 Jedni touží nejlépe po anglickém krátce 
střiženém trávníku, druzí zase po džungli. 
Původně jsem se řadila spíše mezi ty druhé, 
ale je pravda, že když člověk začne zjišťovat 
všechna pro a proti, uvědomí si, že nic není 
tak jednoznačné. 
 Nejsem žádný odborník na tuto problema-
tiku. Jen jsem posbírala různé informace a 
názory na internetu a zapojila selský rozum. 
Jak to tedy je? Ti, kdo chtějí mít kolem svých 
obydlí a vůbec po celém městě trávu nakra-
ťoučko, obvykle argumentují následovně: 
posekaný trávník vypadá upraveně – tedy 
pěkně. Ti druzí naopak tvrdí, že pěkně vy-
padá vzrostlá tráva a rozkvetlé květiny v ní. 
Což je ve společnosti naprosto normální. 
Jednomu se líbí bílá, druhému černá. Ne-
můžu přece nikomu tvrdit, že je blázen, že 
se mu líbí nízký trávník. Chce to tedy nějaké 
rozumnější argumenty. 
 Podle některých lidí vysoká tráva zvyšuje 
riziko přisátí klíštěte. Je toto ovšem proká-
záno? Nedávno jsem se zdržela asi minutu 
ve vyšší trávě, kdy jsem šla ve městě po 
vyšlapané cestičce. Doma jsem pak objevila 
přisáté klíště. Jenomže pár týdnů předtím 
jsem je měla také, přičemž jsem si ani nebyla 
vědoma toho, že bych procházela vysokou 
trávou, to ještě skoro žádná nerostla. Dokon-
ce jsem měla pocit, že jsem v té době skoro 
ani nevycházela z domu, a stejně jsem klíště 
chytila. Ty potvory se schovají i v nízkém 
porostu, nemyslím si, že by se rozmnožovaly 
více ve vysoké trávě. Ale možná se mýlím. 
 Co se týká nějakého zachování rostlinných 
druhů na území – k tomu slouží spíše louky 
a lesy, takže tím bych se tak netrápila. Co je 
podle mě závažnější argument – schopnost 
půdy zadržovat vláhu. Ta jednoznačně roste, 
pokud je na ní tráva vyšší. Nizoučký porost 
velmi snadno při letních vedrech uschne a 
následně vysychá i půda. Ta pak není schop-
na vstřebat přívalové deště a v rizikových 
oblastech snadněji dochází k povodním. 
 Alergie. Někdo tvrdí, že kvetoucí traviny 
jsou zhoubou pro alergiky. Jiný zase oponuje, 
že vysušená prašná půda není o nic lepší. 

 Je pravda, že pokud se tráva nechá nezří-
zeně růst do metrové výšky, moc to nevoní, 
zejména po dešti. Zvláště pokud tam někdo 
zanechává psí výkaly, jelikož si řekne, že to 
stejně není vidět. (A jsme zase u těch hoví-
nek…) 
 Lidé před časem nadávali, že je v Blansku 
tráva moc vysoká. Město se hájilo tím, že mají 
plán, který zní: sečení trávy zhruba čtyřikrát 
ročně (v centru častěji). A po deštích tráva 
zkrátka zničehonic velmi rychle povyskočila 
a kapacity technických služeb jsou omezené. 
Druhý tábor si v té době liboval, že vede-
ní města dostalo rozum a přestalo sekat. 
Pravda byla jinde, prostě jenom nestíhali. 
Až posekli, první skupina byla šťastná, ale 
druhá zase remcala. Žádné zastupitelstvo 
se nemůže zavděčit lidem všem, ale možná 
by to nějakou koncepci chtělo. Promluvit s 
odborníky, co je pro půdu dobré, jak je to s 
těmi alergiemi, ptát se lidí, co by chtěli. 
 Jakýsi vstřícný krok v této problematice 
město projevilo tím, že už neseká trávníky 
na pět centimetrů, ale na osm, jak mi sdělil 
tiskový mluvčí města. Což oceňuji. Ale zatím 
je to zřejmě vše. Já sama bych byla pro ně-
jaký zlatý střed. Vyloženě džungle do města 
asi vážně nepatří, ale měli bychom se řídit 
nejen estetickými pohnutkami, ale také tím, 
co je dobré pro půdu. Při sečení ponechat 
třeba ještě o něco více než osm centimetrů. 
V parcích vysekat některé plochy, aby se po 
nich mohly proběhnout děti, a některé části 
nechat zarostlejší, aby v nich mohl vegetovat 
hmyz a ochlazoval se vzduch při velkých 
vedrech. 
 Sociální sítě jsou plné nenávistných debat 
na toto téma. Jenomže každý má plnou pusu 
řečí a urážek, ovšem s nějakým slušným, 
konkrétním a vypracovaným návrhem ne-
přijde nikdo. Mělo by s ním přijít město. Ale 
když ne, tak budeme jen nadávat a urážet 
se? Napadá mě věta, že z mateřské školy 
už jsme snad dávno vyrostli. Ale tím bych 
vlastně malé děti urazila. Ani ty se totiž takhle 
nechovají. 

Marie Hasoňová
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Na náměstí Republiky se bude stavět

Freddieho sloupek
Přátelé

 Mockrát jsem o tom termínu přemýšlel a 
nedobral jsem se očividného závěru. Až v 
poslední době jsem se se přesvědčil, co to 
vlastně znamená...
 Říká se, že na cestě nahoru máte zdravit 
ty, co potkáváte, protože je budete potkávat 
na cestě dolů.
 Každý z nás se ocitá nahoře, či dole, záleží 
na vůli Boží.
 Můžu vám, vážení přátelé, říct, že jsem si 
své „přátele“ během velmi krátké doby uspo-
řádal.
 Jsou lidé, za které bych dal ještě před 
nedávnem ruku do ohně, jak jsem jim věřil. A 
zklamali. 
 A jsou lidé, do kterých bych to nikdy neřekl, 
a přesto mi podali a stále podávají pomocnou 
ruku v okamžiku, kdy to nejvíc potřebuji...
 Jsou to lidé, kteří nepatří rodem do mé rodi-
ny, ale v okamžiku, kdy mi pomohli a pomáhají 
v nejhorším do ní navždycky patřit budou. 
 Nechci je veřejně jmenovat, tak snad jen 
iniciály, aby se (snad) poznali a věděli, že jsem 
jim věčný... Takže děkuji BJ, MM, RH, VS za 
všechno, co pro mě děláte... A věřte mi, že 
vám to nezůstanu dlužný...
 Naše společnost je založena na křesťan-
ských základech. Často na to zapomínáme. 
Možná z nevědomosti, možná z ignorance, ale 
zapomínáme. Neprávem. Protože právě tyto 
základy naší společnosti z nás tvoří něco víc, 
než ovce. Pomáhat jeden druhému by mělo 
být společenskou normou stejně tak, jako je 
nekrást, nezabíjet a neubližovat ostatním...
 Jsem hrdý na to, že mám kolem sebe lidi, 
které mohu nazývat „přáteli“. Jsem hrdý na 
svoji víru v lidi kolem sebe a ve víru v Boha.
 Nikdy se této víry nevzdám. Děkuji vám za 
vše a vám, laskavým čtenářům přeji, abyste 
dospěli ve svých životech k tomu stejnému 
prohlédnutí, k jakému jsem dospěl já...
 Hezký den…

Freddie
freddiemail@email.cz

 Parkoviště kolem prostoru po zbouraném hotelu Dukla by se v dohledné době mohla proměnit k nepoznání. Vedení města Blanska totiž vypsalo 
záměr, který povoluje výstavbu polyfunkčních objektů. 

 Město tedy nyní nabízí k prodeji více než čtyři 
tisíce metrů čtverečních, přičemž jeden metr 
čtvereční by měl stát minimálně tři tisíce šest set 
korun. Jde o parkoviště mezi odpočinkovou zónou 
a předzámčím a parkoviště na náměstí Republiky 
mezi odpočinkovou zónou a plochou s vodními 
prvky před Komerční bankou. Developeři, kteří by 
rádi tyto pozemky využili ke svému podnikání, se 
mohou přihlásit do 2. srpna. „Měly by tam vyrůst 
budovy smíšeného využití s převahou bydlení,“ 
uvedl tiskový mluvčí města Ondřej Požár. 
 Podle něj se před časem městu nabídla společ-
nost Korekt, která projevila zájem postavit na pro-
stranstvích budovy s byty, obchody a kancelářemi. 
Vedení města Blanska tedy nyní očekává nabídky 
investorů, kteří mají zájem podnikat na tomto mís-
tě. Následně bude vybírat nejvhodnější nabídku, 
ovšem vyhrazuje si právo žádnou nevybrat. 
 „Podmínkou je zachování stávajícího množství 
parkovacích míst,“ zmínil mluvčí. Ta mají vzniknout 
v podzemí pod objektem nebo objekty. Parkovací 
plocha kromě míst, která budou náhradou za sou-
časná, musí obsahovat také dostatečný počet stání 
náležejících k vystaveným bytům a podnikatelským 
prostorům. Podzemím však v těchto místech pro-
téká potok Palava, který bude nutné přeložit. 
 Na dané ploše se nachází také tři parcely o cel-
kové výměře 104 metrů čtverečních, které nejsou 
v majetku města. S jejich majiteli se bude muset 

zájemce vypořádat. Stavba musí být v souladu s 
regulačním plánem. Další podmínkou je, aby nové 
budovy byly napojeny na systém Centrálního zá-
sobování teplem. 
 Plocha odpočinkové zóny, která nedávno vznikla 

na zbytcích hotelu Dukla, součástí nabídky není; 
měla by zůstat zachována ve stávajícím stavu. Ve 
výsledku však může být spíše jakýmsi vnitroblokem 
mezi stavbami, než centrálním prvkem náměstí. 

-mha-

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

Akvapark 
nebo lázně? 

 Zdá se, že letošní léto v posledních dnech zapo-
mnělo na to, jak vypadá správné letní počasí, tudíž 
případní návštěvníci blanenského akvaparku často 
narazí na zamčenou bránu. 
 Pokud je špatné počasí, lidé si mohou zajít zapla-
vat do krytých lázní, které budou v provozu po celý 
červenec a srpen. Je třeba sledovat aktuální rozpis 
bazénu, v některých dnech je pro veřejnost otevřen 
po celý den od 9 do 20 hodin, někdy je v určitých 
hodinách pronajatý. 
 Označení, zda je počasí vhodné pro venkovní 
koupání, je však do určité míry dáno subjektivními 
pocity. Jaká teplota vzduchu je pro někoho už nepří-
pustná, může být pro otrlejší jedince stále v normě. 
Koupáníchtiví zájemci by tedy možná ocenili aktuální 
informací, kam mohou v daný den vyrazit. Stačilo by 
tento údaj vložit vždy ráno na webové stránky Služeb 
Blansko. 

-mha-

- 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

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Víte? Nevíte?

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE V KUŘIMI: 

Finská společnost Proventia 
zabývající se vývojem a výrobou 
systémů, které zlepšují čistotu 
ovzduší, otevřela v roce 2018  
nový výrobní provoz v Kuřimi.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na dana.havlickova@proventia.com 

Chcete pracovat v menší firmě 
 se silným mezinárodním  
zázemím, unikátními produkty, technologiemi a prestižními zákazníky?
Chcete pracovat v úplně novém, čistém moderním prostředí?
Chcete pracovat v jednosměnném provozu a mít volné víkendy pro sebe a rodinu?
Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení. Neváhejte a přidejte se k našemu týmu!

Svářeč
Zámečník
Skladník
Technik kvality – 3D měření

Poslankyně z Blanska předala 
v Lysicích šek na dotaci

 Ministerstvo práce a sociálních věcí každý rok vyhlašuje soutěž s názvem Obec přátelská rodině 
a seniorům. Jedinou úspěšnou obcí Jihomoravského kraje byl letos městys Lysice. Obdržel dotaci 
sedm set tisíc korun. 

 Diplom a poukaz na dotaci přijal starosta městyse 
Lysice Pavel Dvořáček z rukou poslankyně Lenky 
Dražilové, která je členkou výboru pro sociální 
politiku a výboru pro regionální rozvoj a veřejnou 
správu. „Je to ocenění za dlouhodobou činnost v 
obci. Soutěže jsme se zúčastnili již potřetí,“ zmínil 
Dvořáček při přebírání šeku s tím, že v roce 2014 se 

Lysice umístily dokonce na prvním 
místě. 
   V Lysicích se žádost o dotaci 
skládala z několika dílčích projektů 
různých spolků, například hasičů, 
fotbalistů, rybářů. Větší část pak 
tvořily aktivity mateřského centra 
Jablíčko, které se v obci dlouhodo-
bě věnuje rodinám s dětmi. 
   „Požádali jsme o peníze na vyba-
vení do prostor Jablíčka, například 
na nový nábytek, kancelářské 
potřeby či fotoaparát, ale také o 
příspěvek na dopravu na zájezd 
pro rodiny s dětmi nebo na zapla-
cení lektorů různých přednášek,“ 
vyjmenovala Lucie Růžičková z 
mateřského centra Jablíčko.
 „Vidím, že je v Lysicích o rodiny 
s dětmi i o seniory dobře postará-
no a městys si ocenění skutečně 
zaslouží,“ pochválila činnost obce 
Lenka Dražilová, která si se sta-

rostou Lysic popovídala také třeba o tom, jak jsou v 
obci zajištěny sociální služby pro seniory. 
 Město Blansko se soutěže zúčastnilo celkem 
třikrát, a to v letech 2011, 2012 a 2016. V roce 2016 
obdrželo diplom za účast a ocenění činnosti Měst-
ského klubu důchodců.

-mha-
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Na kávě s Martinou Macků
Osm let vedla Klub Ulita, v současné době má na starosti pořádání koncertů a výtvarných dílen. 
Pracuje ve středisku ekologické výchovy Lipka – na pracovišti Rychta v Krásensku. S Martinou 
Malví Macků jsem si popovídala hlavně o Muzice pro Karolínku, ale i dalších aktivitách v Ulitě. 

Sponzor rubriky:

 Kolik let má Muzika pro Karolínku?
 Letos běží čtyřiadvacátý ročník. S festivalem začal 
Milan Daněk a já to dělám zhruba posledních patnáct 
let. 

 Vstoupila jsi tedy do zajetého vlaku? 
 Akci jsem dostala na starosti v osmnácti letech se 
slovy „Ty jezdíš na festivaly, tak to umíš“. Přičemž 
jsem do té doby byla jako pořadatel jen na dvou. 
Blanenský festival byl částečně zajetý vlak, ale chtěl 
trochu oprášit. 

 V osmnácti je člověk asi plný ideálů…
 Spíš překvapený, že dostane na starosti velkou 
akci, protože v té době jsem v Ulitě asi tři čtvrtě roku 
čajovala a najednou jsem dostala hlavní akci. Díky 
Muzice pro Karolínku jsem zjistila, že mě tyto orga-
nizační věci baví, takže to šlo. 

 A jak se festival lety vyvíjí? 
 Na začátku se nejmenoval Muzika pro Karolínku. 
Přebírala jsem ho jako Blanenské nejen folkové léto. 
Ale přišlo nám, že těch „folkových lét“ je po celé 
republice strašně moc. A pak někoho napadlo, že 
na zámku je strašidýlko Karolínka a že budeme tedy 
hrát pro ni. Vtipné je, že teď se nás poslední tři roky 
lidi ptají, kdo že je ta postižená holčička, pro kterou 
se hraje. Deset let nikdo žádnou připomínku neměl, 
ale teď každá druhá kapela i někteří návštěvníci se 
ptají. Je to taková móda, dělat charitativní hudební 
akce. 

 Jak je to s výběrem hudebních žánrů? 
 Co se týče dramaturgie, tak kromě folku se přidaly 
další žánry. Zkoušeli jsme všechno možné, měli jsme 
i metalovou kapelu. Ale pak jsme to zase trošku 
vrátili do původních kolejí, protože jsme zjistili, že 
posluchači opravdu chtějí folkové, trampské, vokální 
a podobné kapely. Irská hudba měla třeba taky velký 
úspěch. 
 Největší návštěvnost mají vždycky takové ty folko-
vé stálice – letos například na Roberta Křesťana přišlo 
dvě stě lidí. Průměrná návštěvnost je jinak padesát 
až sedmdesát. Na začátek léta tedy většinou dáme 

právě ty folkové stálice a dál pozveme skupiny, které 
jsou zajímavé na aktuální folkové scéně. Jenomže 
blanenský posluchač na neznámou kapelu nepřijde, 
takže se to musí zkoušet a počítat s tím, že na ně-
kterém koncertu budeme mít třeba jen dvacet lidí. A 
oni pak přijdou příští rok. Takhle to bylo i s EpyDeMyí, 
která v Blansku hrála už pětkrát. Letos předpokládám, 
že vyprodá nádvoří. EpyDeMye je teď takový top ve 
folku v České republice, společně s kapelami Marien 
nebo Žamboši. 

 Návštěvnost se v průběhu let nějak vyvíjí? 
 Stoupá. Většinou je to tedy hodně ovlivněno 
počasím. Loni jsme měli problém s tím, že pokud v 
minulém suchém létě pršelo, vždycky zásadně ve 
středu večer, takže nám asi půlka koncertů propršela. 
Ale jinak návštěvnost postupně stoupá. Když jsem 
festival přebírala, začínalo se na nějakých tři sta 
padesáti návštěvnících za celé léto a dnes je to asi 
sedm set, sedm set padesát. Lidé jsou už na festival 
zvyklí. V poslední době také hodně pomáhají sociální 
sítě a pozvánky na Facebooku. 

 Vzpomínáš si na nějaký koncert, který měl fakt 
velký úspěch? 
 Kromě stálic, jako jsou Nezmaři, Žalman, Robert 
Křesťan atd., třeba minulý rok byl za mě nejlepší 
koncert kapely Marien. Byli náhradou za kapelu, která 
nám odpadla, protože jim onemocněla zpěvačka. 
Takže jsme dělali propagaci na poslední chvíli, a 
přesto přišlo asi sto dvacet lidí. Takovou atmosféru, 
kterou kapela vytvořila, jsem dlouho nezažila. Měli 
tenkrát úplně novou zpěvačku, která měla teprve 
svoje druhé vystoupení, ještě se zasekli na dálnici, 
málem nepřijeli, všechno bylo honem honem. Na to, 
že koncert několikrát málem nebyl, byl to nakonec 
jeden z nejlepších koncertů během posledních pěti 
let. 

 Kapely zveš nebo se ozývají samy? 
 Obojí. Ještě jezdím jako pořadatel po jiných fes-
tivalech a s některými lidmi se už znám osobně. A 
také je teď přebytek kapel a písničkářů, takže sami 
hledají, kde by si mohli zahrát, a nabízejí se. Muzika 

Blanenští na Portě

pro Karolínku má už mezi kapelami po republice 
jméno. Když je oslovím, hodně často už ví, do čeho 
jdou. EpyDeMye se sem vrací hrozně ráda, Mošny 
také. Pro někoho je to taková srdcovka. 

 Posloucháš i názory lidí, co by rádi slyšeli?
 Ano, na některých větších koncertech rozdám 
návštěvníkům anketní lístečky, abych měla zpětnou 
vazbu. Ptám se jich, co by chtěli v příštích letech 
vidět a slyšet, a to třeba i mimo muziku, protože 
jsme v minulosti dělali i divadla. Touto cestou jsme se 
například dozvěděli, že by lidé při koncertech uvítali 
občerstvení, proto jsme je začali zajišťovat, ač to 
chce o dobrovolníka více. Pokud to jde, snažíme se 
lidi vyslyšet. Ale jsme omezeni tím, že se koncerty 
nekonají v našich prostorách. Z odpovědí pak losuji 
vstupenky na některý z dalších koncertů zdarma. 

 Potýkáš se s nějakým úskalím?
 Všichni, kdo se kolem festivalu pohybují, to dělají 
ve svém volném čase bez nároku na honorář. Takže 
největší úskalí je sehnat dostatek dobrovolníků. V 
Ulitě je jich asi dvacet, jsou přes léto většinou roz-
jetí a o prázdninách nám chybí. Na každý koncert 
potřebujeme pět, šest lidí, kteří musejí přijít už v pět 
a odcházejí o půl desáté večer. Ale užijí si koncert 
zadarmo (smích). Na srpen rádi vezmeme nějaké 
dobrovolníky z řad čtenářů. Mně to bere čas i v 
průběhu roku, protože začínám chystat v listopadu 
nebo prosinci, kdy začíná první komunikace. Musím 
si také napsat žádosti o dotace. 
 V minulosti fungovala dlouholetá spolupráce s Kul-
turním střediskem města Blanska, s tím, že pořádali 
jeden koncert a měli jsme slíbeno zázemí v případě 
deště při velkých koncertech. Do audiovizuálního sálu 
v zámku se totiž vejde maximálně osmdesát lidí. Ale 
před třemi lety těsně před koncertem nám řekli, že 
končí, že to dělat nebudou. Nakontaktovali jsme se 
na Katolický dům, který vystřídal KSMB. Spolupráce s 
Katolickým domem je výborná a úplně na jiné úrovni. 
Všechno šlape bez zádrhelů. V případě deště jsou 
vetší koncerty v Katolickém domě, jeden koncert si 
pořádají ve vlastní režii. 

 Na co se letos ještě můžeme těšit?
 V červenci uslyšíme folkovou kapelu Spolektiv 
(24. 7.). A 31. 7. zazpívá Voxel, což má na starosti 
právě Katolický dům. V srpnu pak Bonsai č. 3 (folk), 
Mariachi Espuelas (mexická), Bluegrass Benefi t 
(bluegrass) a Mošny (vokální). 

 Z Blanenšťáků letos nikoho nemáme, jelikož město 
Blansko udělalo festival místních kapel a pro mě je 
nereálné uspořádat koncert kapely, která by třeba za 
čtrnáct dní hrála na Dukle zadarmo. Lidi by do zámku 
nepřišli. Trochu jsem přemýšlela nad Šnekem, ale ti 
právě hrají letos i na Dukle. 

 Jaké další akce se dějí v Ulitě? 
 Přes léto nic, to máme prázdniny, protože dobrovol-
níci jsou na dovolených. Otevíráme na začátku října a 
fungujeme během školního roku. Chystají se nějaké 
koncerty, deskohraní, Večery s Kotlíkem (každou 
druhou středu v měsíci), spousta besed, výtvarné 
dílny každé třetí úterý v měsíci, fotografi cká soutěž. 

 Na cestovatelské besedy chodí hodně lidí? 
 Je to jak na houpačce. V Blansku tyto besedy v 
poslední době pořádá hodně organizací. Není ideální, 
když děláš besedu o Novém Zélandu, týden poté je na 
stejné téma na Samsaře a za čtrnáct dní v knihovně. 
Myslím si, že toto by mohlo vyřešit lepší plánování 
kulturních akcí ve městě, které chystá nový ředitel 
Kulturního střediska. 
 Co se týká vymýšlení témat, výtvarné dílny jsou 
otevřené lektorům i účastníkům. Hledáme lidi, kteří 
sami chtějí dál předávat něco, co umí. Měli jsme 
například výrobu domácí kosmetiky nebo zero waste. 
Ale taky se snažíme vyslyšet zájem účastníků – 
když třeba lidi říkají, že by uvítali keramickou dílnu, 
seženeme někoho, kdo je ochotný dílnu uspořádat. 
Program Ulity je celkově otevřený veřejnosti a jejich 
nápadům, stačí přijít a říct, že je zájem o něčem 
povídat, předvést, zahrát a domluvíme se.

 Jaké je letos téma fotografi cké soutěže? 
Stromy Moravského krasu. Soutěž pořádáme dohro-
mady se spolkem pro ochranu přírody Moravského 
krasu Okrasem a letos i se spolkem Horizont. Do 
poloviny září mohou lidé zasílat fotografi e s témati-
kou stromů na speciální mail. V listopadu proběhne 
vernisáž a vyhlášení výsledků soutěže společně s 
besedou zaměřenou právě na dřeviny Moravského 
krasu. Jedná se již o třetí ročník.

 Zbývá ti čas ještě na jiné věci, než je činnost v 
Ulitě?
 Kromě aktivit v Ulitě vedu ještě dětský oddíl Tulá-
ků, který v posledním roce zažil velký boom, přibylo 
hodně členů.

Marie Hasoňová

 Kdo se řadí mezi folkaře srdcem i duší, má rád trampskou muziku a podobné žánry, jistě zná soutěžní 
hudební festival Porta. Kdo jej nezná, přestože je mu tato hudba blízká, určitě by si měl na Portu někdy 
zajet. To se letos podařilo mladé blanenské kapele aKamarádi, a to dokonce soutěžně. Do soutěže se 
nominovala vítězstvím v jihomoravském kole Porty, které se uskutečnilo v dubnu. 

 Je tedy pátek 28. června a aKa-
marádi vyrážejí v dopoledních ho-
dinách z Blanska směrem D1. A já 
s nimi. Bez vtípků by to s touto par-
tou snad ani nešlo, takže je víc než 
jasné, že nás čeká veselý víkend. 
Hned po ubytování v penzionu v 
Mníšku pod Brdy se muzikanti cho-
pí svých nástrojů a přehrají si svůj 
soutěžní i nesoutěžní repertoár. 
 Třídenní festival se koná v Les-
ním divadle v Řevnicích u Prahy, 
letos již podvanácté. Celkově má 
Porta více než padesátiletou tra-
dici. Jak název divadla napovídá, 
areál se nachází skutečně v lese. 
Člověk by to ani nečekal – poměr-
ně velké zastřešené podium, na 
němž první kapely začínají hrát v 
pátek v podvečer. Rozlehlé hlediště 
s dřevěnými lavičkami. Ty nejsou sice úplně obsazeny 
od samého začátku, ale najít místo před vystoupením 
Spirituál kvintetu a v průběhu soboty už je problém. 
 „Zadařilo se nám vystoupit hned v pátek večer jako 
předposlední kapela, takže jsme hráli těsně před Spi-
rituál kvintetem, který letos zakončuje své působení 
a v dubnu oslaví posledním výročním koncertem 
neuvěřitelných šedesát let kapely,“ říká zakládající 
člen kapely aKamarádi Martin Dyčka z Blanska. 
 Plné hlediště a hra světel při nočním hraní tvoří 
skvělou atmosféru. Organizátoři připravili hudební-
kům nevšední zázemí plné úsměvů a zvuk špičkové 
kvality. Nemáte s sebou vlastní bicí soupravu? Ne-
vadí, seženeme! A opravdu seženou. 
 Každá kapela vystupuje se třemi soutěžními písně-
mi a mimo soutěž pak odehraje půlhodinový recitál. 
Ten aKamarády čeká v sobotu dopoledne. Kromě 
soutěžních skupin na festivalu vystoupí řada zná-
mých hudebníků, například Spirituál kvintet, Pavlína 
Jíšová či Petr Bende, ale také blanenský muzikant 
Aleš Petržela, který vyhrál Portu před dvěma lety. 
 Publikum hltá a oceňuje sofi stikované vtípky Mar-
tina Dyčky a porota neformálně označí aKamarády 

za největší baviče. „Na stupně vítězů jsme nedosáhli, 
ale na zážitku to nijak neubralo. Až na místě nám 
totiž došlo, že nepsanou vstupenkou na festival je 
zelené oblečení a ideálně banjo, nebo alespoň dobro. 
Bubeník také nebyl běžnou výbavou ostatních kapel, 
třebaže náš desetiletý František zářil úsměvem a 
precizním sólem. Byl to pro nás neskutečný zážitek 
a už na místě jsme věděli, že je to silný zápis do naší 
kapelové kroniky,“ popisuje Martin. Záznam z festivalu 
Porta je možné zhlédnout na YouTube. 
 Nyní se aKamarádi s nadšením připravují na nad-
cházející vystoupení. Jejich cílem je bavit sebe i lidi 
kolem písněmi vlastní tvorby. Zatímco doposud hráli 
pouze v rámci různých festivalů, o prázdninách se 
chystá její první samostatný koncert. Ten se odehraje 
v Blansku na Poduklí 23. července od 16 hodin. 
 Toto netradiční pětičlenné seskupení složené z 
muzikantů od deseti do třiceti let můžeme dále sly-
šet a vidět 14. srpna od 19.15 hodin naživo v rádiu 
Proglas, 17. srpna na Kaštánek festu v Horní Lhotě 
a 14. září v Brně na festivalu Starolískoveckej fesťák. 

-mha-
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Očima občanů

Blansko má dvojnásobnou 
olympijskou vicemistryni

Setkání s kronikou
 V letním období je čas poohlédnout se do historie blanenského koupání. 

Rok 1971 - Výstavba
 Blanenští občané se dočkali krásného daru, když 
v neděli 13. června v radostném průvodu s hudbou 
vpochodovali do Horní Palavy. Zde jim předal předseda 
Měst NV Josef Kovařík rekreační oblasti, soustředěné u 
retenční nádrže. Vodní dílo bylo stavěno tři roky. Hloubka 
nádrže obnáší 8 metrů, vodní plocha 1,5 hektaru, délka 
sypané hráze 120 m, o výšce 8,30 m. Obsah vody 450 
000 metrů krychlových. Břehy byly obloženy oblázky, 
které přepravila nákladní auta z železničních vagonů. 
Rovněž písečná pláž byla zbudována z dovezeného 
písku.
 Není proto divu, že konečná hodnota činila 2 miliony 
Kčs. Stavba byla prováděna v akci Z a na výstavbě se 
podíleli občané města, podniky a závody, společenské 
organizace, z nichž zvláštní pochvalu zasluhují rybáři. 
Přes značné potíže se ještě před slavnostním otevřením 
podařilo získat lovné kapry, takže nádrž je používána 
též ke sportovnímu rybaření. I po dokončení retenční 
nádrže rozhodl výbor MO Českého rybářského svazu, 
že členové odpracují navíc přímo na přehradě každý 
dalších 5 hodin na pracích, které Měst NV požaduje. 
Kapacita retenční pánve je počítána pro 3 000 rekreantů.
 Koncem listopadu byla skončena přestavba blanen-
ské pošty, která tak svým moderním interiérem odpovídá 
současným požadavkům okresního města.

Rok 1974 - Blansko se stará o rekreaci svým ob-
čanům
 Když 13. června 1971 vpochodovali blanenští občané 
v radostném průvodu s hudbou do Horní Palavy, netušili, 
jak velkou oblibu si tato rekreační oblast soustředěná u 
retenční nádrže za tři sezony získá. Kapacita retenční 
nádrže byla počítána pro 3 000 rekreantů, skutečnost 
však předčila všechny předpoklady. Za slunných nedělí 
přesáhla 5 000 osob. Značnou část tvořili návštěvníci 
mimoblanenští, zejména motoristé z Brna.
 Protože rekreační oblast Palava byla zařazena do 
volebního programu, bylo pokračováno i v roce 1974 v 
dalších úpravách. Byly provedeny nové chodníky, osety 
a upraveny okolní plochy, proveden přechod z pláže do 
brouzdaliště a bylo dokončeno parkoviště. V parkovišti 
je nyní už možno umístit 100 aut. Přítok vody do nádrže 
je veden v délce 30 m rourami o průměru 120 cm. Celý 
okraj hladiny byl zpevněn vlnolamy. Rovněž byla věno-
vána pozornost zeleni. Vysázeno 120 stromků, kromě 

keřů. Vrchní cesta k restauraci Myslivna dostala pěkné 
zářivkové osvětlení. Na této stráni se upravil příkrý terén 
tak, aby měli návštěvníci kde odpočívat. Stavidlo přehra-
dy bylo obstavěno stylovou chatou, která chrání zneužití 
výpusti. Pro pohodlí návštěvníků byly instalovány dvě 
fontánky s pitnou vodou, umístěny kiosky a paravany 
na převlékání.
 O dobrý průběh akce Z na přehradě se starali pečlivě 
poslanci Měst NV a členové rady Augustin Vojanec a 
Jaroslav Farník.

Rok 1975
 Po dobudování rekreační oblasti Palava, s jejíž vý-
stavbou bylo započato v roce 1970, bude získán areál 
pro letní i zimní rekreaci jak místních občanů a účastníků 
volného cestovního ruchu, tak i pro návštěvníky našeho 
města a Moravského krasu. Výstavba je rozvržena do 
roku 1983. V současné době byla vybudována parko-
viště a další hygienická zařízení. Je připraveno řešení, 
aby areál byl využit i pro pěstování zimních sportů.
 Další rekreační oblastí, navazující na rekreační oblast 
Palava, budou Češkovice s autokempem, k němuž bude 
příjezd po staré cestě Blansko-Obůrka.
 Výhodné terénní a zejména klimatické podmínky 
předurčily Hořice hlavně pro zimní rekreaci, která má 
již dlouholetou tradici. V projektované studii na zřízení 
rekreační oblasti Hořice se počítá s vybudováním uby-
tovacích kapacit a dalších zařízení. Pro nejkratší spojení 
Blanska s Hořicemi je plánována lanovka. V projektu se 
počítá se sáňkařskou dráhou, sjezdovkou a sjezdovkou 
z umělé hmoty.
 
Zřízení kulturního a rekreačního zařízení
 V roce 1975 bylo zřízeno jako příspěvková organizace 
Kulturní a rekreační zařízení při Měst NV v Blansku. 
K zajištění činnosti přispěl Měst Nv částkou 502 000 
Kčs. Provoz této příspěvkové organizace zajišťuje 25 
pracovníků – část z nich byla přeřazena delimitací od 
Okresního kultuního střediska /zaměstnanci zimního 
stadionu v počtu 5 osob a delimitací od technické správy 
přeřazen hrázný z přehrady/.
 Pracovními objekty KRZ jsou: retenční nádrž Palava, 
letní koupaliště, zimní stadion a kryté lázně. Do pracovní 
náplně patří také propagace a rozhlasové okénko, jež 
pod hlavičko KRZ zahájilo svoji práci 4. listopadu.

Připraveno ve spolupráci s Městskou knihovnou

O praporu spolku 
Rastislav

 Již před lety jsem se veřejně vyjádřil k neopráv-
něnému používání praporu spolku Rastislav (Týden 
u nás, 2002, Monitor 2002, 2003). Avšak děje se to 
dodnes. Nyní stručně, aby se v tom čtenář vyznal.
 V roce 1862 byl v Blansku založen čtenářsko-
-zpěvácký spolek Rastislav jako první český spolek, 
který měl „vzdělání a uvědomění národní šířiti“, jak 
stálo při jeho ustavení. To také bylo jeho činností po 
mnohá léta. Pořádal vzdělávací přednášky, kulturní 
besedy, spolupracoval při zakládání obecní knihovny, 
jeho členové hráli ochotnické divadlo a pěstovali 
český zpěv, vítali návštěvy vlastenců z Čech. Brzy po 
svém založení se spolek rozhodl pořídit si spolkový 
prapor. Toho se chopil přítel lékaře Jindřicha Wankla, 
vynikající malíř Josef Mánes, který Blansko několi-
krát navštívil. Vypracoval návrh praporu a dohlédal 
na jeho zhotovení v Praze. Vznikl unikátní krásný 
výtvor, který Mánes do Blanska přivezl. Prapor byl 
předán spolku Rastislav na slavnostním shromáž-
dění ve Sloupu 14. srpna 1864 za velké účasti lidu. 
Zhotovení praporu po stránce fi nanční zabezpečil 
Ignác Vondráček, ředitel Salmových železáren a 
místopředseda spolku Rastislav. Prapor byl dalších 
50 roků využíván při různých národních slavnostech 
v Blansku a okolí až do roku 1920, kdy spolek Rasti-
slav zanikl. Užíváním poškozený prapor byl předán 
do Moravského zemského muzea v Brně.
 V roce 1969 vznikl při závodním klubu ROH v 
podniku ČKD Blansko pěvecký sbor, který se rozhodl 
přijmout název Rastislav k uctění památky prvního 
blanenského kulturního spolku. Nebyla to šťastná 
volba, protože později zavdala možnost falšování 
historie. Ve vedení sboru se vystřídalo několik vý-
borných dirigentů, kteří pozvedli jeho uměleckou 
úroveň. V roce 1986 převzal vedení sboru Jaroslav 
Martinásek a zaměřil jeho repertoár převážně na 
chrámovou hudbu. 
  On a vedení Městské knihovny Blansko (za 
ředitelky Jitky Ševčíkové) začali jednat o zhotovení 
repliky praporu bývalého spolku Rastislav. To se 
podařilo vyjednat s fi rmou Velebný & Fam v Ústí 

nad Orlicí. Zhotovení repliky bylo velmi náročné, 
byly při něm používány dracounové nitě, do nichž 
jsou vpletena stříbrná a zlatá vlákna. Ruční výroba 
praporu byla dokončena v roce 1998. Dílo je velmi 
zdařilé, ale náchylné na poškození (lámání stříbr-
ných a zlatých vláken). Firma požadovala za tento 
skvost 263.655 Kč. Z této částky zaplatilo město 
Blansko prostřednictvím městské knihovny 122.000 
Kč, pěvecký sbor Rastislav nepřispěl ani korunou. 
Městská knihovna uzavřela dále smlouvu o dílo v 
částce 78.000 Kč se sochařem Andrejem Šumberou 
(Praha) na zhotovení kopie stříbrné orlice, která tvoří 
zakončení žerdi praporu.
 Město Blansko získalo zhotovením repliky jedineč-
ného Mánesova praporu vzácnou památku na bla-
nenské kulturní snahy v minulosti a možnost využít 
repliku při významných výročích města. Pro umístění 
repliky byla zhotovena oboustranně prosklená skříň 
v Městské knihovně, kde je prapor chráněn před 
poškozením. 
 Hned při dokončování repliky se vyskytl požadavek 
pana Martináska, že by on jako dirigent Rastislava 
měl být majitelem nebo uživatelem tohoto praporu. 
Při opakovaném naléhání se panu Martináskovi 
podařilo vyjednat půjčování praporu ke koncertům 
i mimo Blansko, čehož on využívá dodnes. Je to 
chyba, častým užíváním se lámou kovová vlákna, 
prapor se poškozuje. Ale nejen to! Při koncertech 
sboru i v tisku prezentuje Rastislava jako pokračo-
vatele spolku, založeného v roce 1862! To ovšem 
není pravda. Původní spolek Rastislav splnil svůj 
úkol národní osvěty, která byla ukončena založením 
Československa, a tedy zanikl zcela přirozeně. Dal-
ších 50 roků v Blansku žádný Rastislav nebyl. Nový 
Rastislav založený v roce 1969 působí v jiné době 
a má zcela jinou činnost, pouze pěveckou. A tak mu 
nepřísluší hlásat, že byl založen v roce 1862. Toto 
lživé tvrzení však stále používá. 
 Moje doporučení: okamžitě zrušit půjčování pra-
poru panu Martináskovi nebo jeho lidem. Potřebuje 
pěvecký sbor honosit se praporem starého spolku? 
Vždyť také on má od roku 1969 za sebou 50 roků 
vlastní úspěšné činnosti. Proč tedy lhát?

Blahomil Grunda
(redakčně upraveno)

 Hry deváté letní olympiády dětí a mládeže, které pořádal Liberecký kraj ve své metropoli Liberci, 
jsou minulostí. Z pohledu blanenského plavání na nich velmi úspěšně reprezentovala Jihomoravský 
kraj plavkyně Anna Šťávová. 
 Dvěma stříbrnými medailemi ze stovky a dvoustovky prsa velkou 
měrou přispěla nejen k prvnímu místu týmu děvčat JMK v plaveckém 
sportu, ale i k celkovému pořadí Jihomoravského kraje, které se po 
sečtení výsledků ze všech devatenácti sportovních odvětví, ustálilo 
na bronzové příčce.
 Ve stejném termínu jako Olympiáda mládeže probíhaly v Brně 
osmnácté České akademické hry. Na nich změřili síly v jedenadvaceti 
sportovních odvětvích vysokoškoláci ze šestatřiceti vysokých škol 
České republiky. I zde mělo blanenské plavání své zástupce. 
 Plavkyně Veronika Zamazalová vybojovala pro brněnskou Men-
delovu univerzitu titul akademické mistryně ČR, a to v disciplíně sto 
metrů prsa. Na poloviční trati získala stříbro. Další medaile padly v 
mužské kategorii zásluhou Jana Vencela. Body za stříbro na pa-
desátce prsa a bronzy na stovce prsa a padesátce motýlek patřily 
Vysokému učení technickému v Brně. Za tým VUT Brno plavali také 
Hana Kopřivová, Michal Vencel a Dominik Špaček. Poslední ze 
šestice Petra Pokorná reprezentovala Karlovu Univerzitu v Hradci 
Králové.

Věra Vencelová

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz
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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

Kaštánek FEST: 
Třetí ročník plný změn

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez

Příští číslo 
vychází

až za 4 týdny
16.8.2019

 Loni a předloni proběhl v Horní Lhotě malý festiválek místních kapel s názvem Kaštánek FEST. V 
řadách veřejnosti vzbudil pozitivní ohlasy, a tak se 17. srpna dočkáme třetího ročníku, který bude od 
těch předešlých v mnoha ohledech zcela odlišný. Hlavní změnou je zaměření festivalu jak pro dospělé, 
tak pro děti.

 Výletiště a zázemí Hospůdky U Kaštánka v Horní 
Lhotě přímo vybízí k pořádání zábav a letních nocí. 
V minulých ročnících se Kaštánek FEST ucházel o 
přízeň veřejnosti ve velké konkurenci. Může za to 
především zákon o nočním klidu a s ním související 
příležitosti pořádat večerní zábavu pod širým nebem. 
Vždy proběhl na konci prázdnin, kdy se v okolí konala 
velká spousta podobných akcí. Letos chtějí pořada-
telé tomuto problému předejít, a proto udělají festival 
jinak.
 Celá akce začne už v 15 hodin odpoledne. Hrát 
se bude na dvou pódiích. Bude tu dost atrakcí a 
programu jak pro malé, tak pro velké diváky.
 Na menším pódiu bude hrát od 15 hodin hudba pro 
děti, budou si moct užít malování na obličej a další 
atrakce a soutěže, které pro ně pořadatelé připravili.
 V 16 hodin začne program na hlavním pódiu. Vy-
stoupí skupina aKamarádi, která je z Blanska a letos 
se úspěšně probojovala do celostátního kola soutěže 
Porta. Jejich vtipné písně jsou plné nadhledu, hravosti 
i energie. Žánrově se charakterizují jako folk. Jejich 
autorská hudba se bude líbit dospělým i dětem.
 Zatímco na hlavním pódiu bude probíhat přestav-
ba, na menším pódiu vystoupí Silák Franta se svojí 
show, při které bude ohýbat železo, trhat telefonní 
seznamy, vynášet lidi v zubech a předvádět další 
neuvěřitelné kousky. Jak o sobě sám Franta říká: 
„Jsem nástupcem legendárního brněnského siláka, 
pana Františka Kocourka, jehož odkaz se snažím 
stále zachovávat.“ O tom, že se to jedovnickému 
rodákovi daří, se budete moci přesvědčit na vlastní 
oči.
 Další kapelou, která se představí na hlavním pódiu, 
bude Rockfór. Kapela, která začínala před mnoha 
lety jako Kaštánci, dnes vystupuje převážně se svými 
autorskými písněmi. Martin, Filip, Dominik a Vendula 
vás svojí bezprostředností a dravostí budou bavit od 
18 hodin.
 Po nich se přesuneme zase na menší pódium, na 
kterém zazáří Ríša Dobiášek. Ríša je teprve osmiletý 
kytarista, který se stále častěji objevuje na scéně a 
svými výkony udivuje zraky i uši všech okolo. Jeho 

repertoár tvoří především rockové skladby z dílny 
kapel jako Katapult, AC/DC a dalších. 
 Na velkém pódiu dále zahraje skupina HD acoustic. 
Kapela, která má za šest let svojí existence v Blansku 
velkou základnu fanoušků, zahraje největší bigbíto-
vé pecky v akustické úpravě. Helmutova stříkačka, 
Abraxas, Tublatanka, Pink Floyd nebo Vítkovo kvar-
teto – to je jen malý výčet z repertoáru blanenských 
rockerů. Martin, Miloš, Dominik a Martin zahrají ve 
20 hodin.
 Po koncertě HD acoustic uvidí a uslyší diváci 
naprostou bombu. Kytaristka Agáta Konečná, která 
oslavila teprve 16. narozeniny, se představí v dechbe-
roucím setu metalových skladeb od kapel Metallica, 
Dream Theater a dalších. Agáta je i přes svůj mladý 
věk fenomenální kytaristkou, jejíž vystoupení vám 
vyrazí dech.
 Program na velkém pódiu a vlastně celý Kaštá-
nek FEST zakončí skupina Sanitka. Loni se jejich 
autorské skladby mimořádně líbily, a tak není divu, 
že pořadatelé zařadili skupinu i na setlist letošního 
ročníku. Břeclavskoblanenský bigbít s originálními 
texty a svéráznou muzikou s charismatickým lídrem 
Jirkou Dvořákem bude parádní tečkou za letošním 
Kaštánek FESTem.
 Mimo programy probíhající na pódiích se dospělí 
mohou těšit ještě na jednu novinku. Tou jsou PIVNÍ 
HRY. Pokud máte rádi pivo a chcete si zasoutěžit o 
pěkné ceny, budete se moct zúčastnit klání, jejichž 
tématika je více než jasná :-) Pivo.

 Kaštánek FEST proběhne 17. srpna od 15 hodin v 
areálu Hospůdky U Kaštánka v Horní Lhotě. Nebude 
chybět spousta báječného pití, samozřejmě i jídla, 
bezvadná atmosféra, skvělé kapely a parádní pro-
gram a atrakce jak pro děti, tak pro dospělé. Vstupné 
je 150 Kč, děti do 150 cm mají vstup zdarma. Celý 
program je stále ve vývoji, novinky můžete sledovat 
na Facebooku: www.facebook.com/kastanekfest
Kaštánek FEST je letní pohodový festival, který byste 
si neměli nechat ujít.

-r-

!FIRST MINUTE 2019/2020 JIŽ V PRODEJI!

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 28 let GARANCE PRO VÁS!

Rožmitálova 14, Blansko

tel. 516 417 035 | s-tour@post.cz 

www.stourblansko.cz www.dovolenalast.cz

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

V ZIMĚ K MOŘI + EXOTIKA = využijte včas slevy až-45 %
LAST MINUTE – odlety z Brna, dětské slevy, podzim pro 55+

CESTY ZA POZNÁNÍM* EUROVÍKENDY: VELKÝ VÝBĚR LET I BUS
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Přechod Nízkých Tater: Čtyři dny nad civilizací
 Když jsme byli před dvěma lety v Nízkých Tatrách na prvních túrách, okamžitě jsem se do horské turistiky zamiloval. Někdo by si třeba řekl, že chodit do kopce a z kopce může tak akorát blázen, ale to víte. 
Lidi jsou různí a každý má svůj způsob relaxace a odreagování. Už tenkrát jsem věděl, že tohle pohoří se dá přejít po hřebeni a zahlédl jsem lidi s velikými batohy, jak se tuto dlouhou a náročnou cestu snaží 
zdolat. Věděl jsem, že tohle chci taky.

 Už tenkrát v Tatrách jsem se zeptal ženy, zda by 
chtěla jít hřebenovku Nízkých Tater. Odvětila mi smí-
chem se slovy: „Nejsem magor!“ Jenže nějak mi to 
nešlo z hlavy. Stokilometrová hřebenovka s převýše-
ním téměř šest tisíc metrů, přičemž stát se dá pouze 
na pár vymezených místech v útulnách či pod stanem. 
Podle fyzické zdatnosti se dá tato trasa překonat za tři 
až pět dní. Když po mém opětovném naléhání žena 
svolila k netradiční dovolené, začal jsem plánovat… 
 V první řadě bylo třeba pečlivě naplánovat trasu. Ta 
vede z obce Donovaly do města Telgárt ze západu na 
východ, případně opačně. Jelikož jsme měli prostor 
pouze od neděle do čtvrtka, rozhodli jsme se pro 
čtyřdenní přechod s tím, že v neděli po příjezdu si 
první den lehce zkrátíme.
 Po několika týdnech příprav, tréninku a nakupová-
ní potřebného vybavení přišlo na balení. Oblečení, 
náhradní lehké boty, vařič, bomba, spousta müsli a 
proteinových tyčinek, jídlo na čtyři dny, nůž, čelovka, 
spacáky, stan, tři velké láhve na vodu, léky, vlhčené 
ubrousky, powerbanku… Seznam byl opravdu dlou-
hý. Když bylo sbaleno, můj batoh vážil skoro 20 kg a 
krosna mé ženy asi 12 kg. Když jsem poprvé nasadil 
obra na záda, přišlo mi skoro nemožné s ním ujít sto 
metrů, natož takovou túru. Vůbec jsme nevěděli, co 
nás čeká, jak budou vypadat místa, která jsme si 
vybrali k přespání, zda vůbec někde seženeme něco 
do žaludku a nebudeme odkázáni pouze na vlastní 
zásoby… Nechtěli jsme nic podcenit.
Den 0.: Donovaly – Hiadeľské sedlo
 V Donovalech nás v 15.50 přivítalo hezké slunečné 
počasí, teplota asi 15 °C. Na krátkou desetikilometro-
vou cestu s převýšením asi 600 metrů do Hiadeľského 
sedla, kterým vlastně Nízké Tatry začínají, jsme měli 
poměrně dost času. Jelikož jsme nestihli včas vystoupit 
z autobusu, k červené značce jsme se dostali asi za 
půl hodiny prvním ostrým kopcem. Nahoře už začaly 
první krásné výhledy na okolní hory. Docela dost nám 
dal zabrat Kozí Chrbát – kopec s asi třistametrovým 
převýšením, který bylo třeba zdolat jak směrem naho-
ru, tak strmým padákem dolů do sedla. Zde byl nejvíc 
cítit těžký batoh. Za necelé tři hodiny už jsme byli u 
útulny.
 Dřevěný „seník“ zruba pět krát pět metrů na dvě 
patra sloužil pouze jako nouzové ubytovací zařízení 
pro maximálně deset tuláků. Původně jsem si myslel, 
že tam budeme nocovat sami. K mému překvapení už 
tu odpočívalo dalších pět turistů. Dvě holky z Prahy 
tu zakotvily už v půl jedné odpoledne, protože jednu 
z nich přepadla silná migréna. Pak tu byli dva kluci z 
Česka – zdatní turisté, kteří denně absolvovali 30 km 
a více. Každý z nich šel sám, oba na jinou stranu. A 
pak tu byl „Děda“ – starší výřečný chlapík z Trenčína, 
který šel také sám a nabídnul nám Tatratea – 72% 
slovenskou pálenku, která přišla po pochodu k chuti.
 Snědli jsme zbytek jídla z domova a já přemýšlel, 
co bude dál. Před 20. hodinou všichni řekli „Dobrou“ a 
odebrali se k spánku. Tohle jsem netušil! Jsem zvyklý 
chodit spát dost pozdě, ale bral jsem to jako místní 
pravidlo a ve 20.15 už jsme taky leželi. Prkna v dře-
věnici byla tvrdá a přes moji tenkou karimatku byl cítit 
každý pohyb. Moc jsem se nevyspal, celou noc jsem 
se budil. Ve 4 ráno odcházel první spolunocležník, v 
5.30 druhý. 

Den 1.: Hiadeľské sedlo – útulna Ďurková (19 km)
 Vstali jsme asi v šest ráno společně s ostatními 
zbylými turisty, doplnili v nedaleké studánce vodu, 
posnídali horkou ovesnou kaši, kávu a odebrali se k 
odchodu. Patnáct minut před námi vyrazil Děda. Holky 
Pražandy, kterým jsme mezi sebou začali říkat Kiki a 
Maki, se ještě balily a dlouze snídaly. 
 Na začátku skoro dvacetikilometrového treku nás 
čekala Prašivá – hora o výšce 1652 m s převýšením 
600 m. Docela slušný kopec, který nám dal dost zabrat, 
jsme zdolali asi za hodinu a půl. Nahoře dul velice 
silný vítr, ale otevřely se nám pohledy, na které jsem 
se tolik těšil… Hřeben s úzkou vyšlapanou cestičkou, 
překrásné hory všude kolem a tolik odstínů zelené, 

kolik si jen umíte představit. Cesta ubíhala svižně, 
překonali jsme několik prudkých i pozvolných stoupání 
a klesání. Občas bylo skutečně nutné sundat těžká 
zavazadla a napít se, případně doplnit energii něčím 
malým k jídlu. S několika přestávkami jsme převýšení 
asi 1500 m zdolali za necelých sedm hodin a už ve 
14 hodin jsme dorazili do cíle dnešního dne – do 
útulny Ďurková. Dali jsme si vynikající guláš, rum a 
ve studánce doplnili tekutiny. Odpoledne jsme strávili 
povídáním s Dědou, který byl celý život horolezcem a 
(nejen) o Tatrách nám řekl spoustu zajímavých věcí. 
Vlastně se jmenoval Miro, ale pokud tady s někým 
trávíte jen chvíli, na jméno se nikdo neptá :-) Kiki a 
Maki dorazily víc než tři hodiny po nás, už jsme o ně 
začínali mít strach.
 Útulna vypadala moc hezky. Spodní patro byla 
vlastně taková malá hospůdka a horní patro bylo celé 
vystlané matracemi a sloužilo ke spaní. Za nocleh si 
místní účtovali 7 eur, k dispozici bylo jedno jídlo (guláš 
z předchozího dne, večer čerstvá šošovicová polévka), 
plechovkové pivo, kofola a několik druhů pálenky. Do 
útulny jsme dorazili ten den jako první, a tak jsme 
zabrali pohodlná místa nahoře. Podle slov místních 
provozovatelů sem míří v létě každý den desítky turis-
tů, a tak se občas spí, kde se dá. To se taky potvrdilo. 
V sedm večer už bylo skoro plno. Seznámili jsme se s 
dalšími několika lidmi a příjemně poklábosili. V deset 
potom domácí zavelel: „Všetko spať!“ a dole se srazily 
stoly pro nocležníky, kteří přišli později a nestihli zabrat 
pohodlnější místa nahoře.
 Noc s dalšími asi čtyřiceti lidmi v jedné místnosti 
by byla dobrá, kdyby jeden z unavených cestovatelů 
celou noc vytrvale nechrápal. Takže jsme se opět moc 
nevyspali :-)

Den 2.: Ďurková – Čertovica (27 km)
 V šest ráno skoro všichni vstali a začali se trousit 
po ubytovně. Dali jsme si k snídani párek a po sedmé 
hodině vyrazili na cestu. Venku byly 4 °C a spadlo i 
pár vloček sněhu. Na dnešek jsme měli naplánovaný 
dlouhý trek. Stejně jako předešlý den nás čekal hned 
na začátku prudký výstup na překrásný a mohutný 
Chabenec (1955 m), který skýtá překrásný výhled do 
údolí i na okolní vrcholky. Horu jsme zdolali za nece-
lou hodinku, odsud se šlo zase střídavě do kopce a z 
kopce po hřebenu. 
 Jedno z mých přání bylo zahlédnout kamzíky. To se 
mi také splnilo. Kousíček za Chabencem stála šestice 
krasavců pár metrů od nás přímo na cestě. Neuvěřitel-
ný zážitek… Bylo vidět, že jsou na lidi zvyklí, protože 
neutíkali a s vyklizením cesty nijak nespěchali.
 Vítr byl dnes daleko mírnější a následujících několik 
hodin jsme strávili cestou po hřebeni s překrásnými 
scenériemi. Po cestě jsme nepotkali snad jediného 
člověka. Když se cesta změnila v uměle vytvořený 
kamenitý chodník, tušili jsme, že je blízko Chopok 
– hora, na niž vede lanovka, a je tudíž řádně zko-
mercializovaná. Dorazili jsme sem asi v půl dvanácté 
a v Kamenné chatě pod Chopkem jsme poobědvali 
výbornou kyselicu. Tady jsme se dozvěděli, že nemá-
me kde doplnit vodu, naštěstí jsme se ale nakonec 
dohodli s personálem. Tohle jsme podcenili, ale dobře 
to dopadlo… 
 Krásný byl nápis na dveřích chaty: „WiFi tu nemáme. 
Na znak ľudskosti a priateľstva si tu tykáme.“ Pravda 
je, že v horách si tykali všichni. Staří, mladí, ženský i 
chlapi… 
 Cedule u Kamenné chaty hlásala, že do sedla Čer-
tovica je to necelých pět hodin chůze. Cesta vedla po 
kamenech a byla plná turistů, kteří šli nalehko, mnoh-
dy i v džínách, nechali se vyvézt lanovkou nahoru a 
procházeli se po hřebeni. Potkali jsme jich mnoho. Asi 
po hodině jsme dorazili k rozcestníku, který odkazoval 
na Ďumbier, nejvyšší horu Nízkých Tater. Vzhledem k 
tomu, že nás čekala ještě dlouhá cesta, nechali jsme 
si vrchol na jindy a vydali se dále po červené. Za další 
hodinku jsme navštívili chatu M. R. Štefánika – nocle-
hárnu, kterou využívají zejména turisté při pětidenním 
přechodu. Nás však dnes čekala ještě delší cesta. 

Zastavili jsme se tedy jen na kávu a nabrat další síly.
 Na další téměř tříhodinové trase do sedla Čertovica 
jsme potkali jen jednoho jediného turistu. Sluníčko 
svítilo, hory nám ukazovaly zase jinou tvář a bylo 
zde nádherně. Konec dnešní cesty se ale poslední 
hodinu a půl neuvěřitelně táhl. Závěrečné ohromné 
klesání s bonbónkem v podobě sestupu do sedla po 
sjezdovce byl vyčerpávající až zničující. Na Čertovicu 
jsme dorazili celkově po deseti hodinách. Můžu říct, 
že takhle jsem ještě nikdy unavený nebyl.
 V Čertovici jsou dva penziony a také domek horské 
služby, ve kterém se dá za 10 eur přespat nebo si před 
ním zdarma postavit stan. Na bivak jsem se docela 
těšil, taky jsme nesli ještě docela dost zásob, takže 
jsme postavili stan a uvařili si v něm polévku a kuskus. 
Kuskus je perfektní jídlo na túru – z 250 g a 750 ml 
vody uděláte kilo chutného jídla. 
 Potkali jsme tu zvláštní skupinu lidí. Spali asi ve 
dvaceti stanech a podle slov jednoho z nich šli taky 
hřebenovku. Ovšem s tím rozdílem, že chodili naleh-
ko, vždy jen malou část, a vozil je autobus. Jelikož 
měli následující den volno, rozhodli se využít večer 
pro bujarou pijatiku, kterou končili někdy ve tři ráno. 
Mně to bylo ale jedno. V půl desáté už jsem spal jako 
špalek…

Den 3.: Čertovica – Andrejcová (29 km)
 Budíček v 6 hodin ráno, vaření ve stanu, doplnění 
vody (!), balení a odchod. Dnes nás čekala nejnároč-
nější pasáž z celé hřebenovky. Měli jsme na výběr buď 
dojít do sedla Priehyba, kde byl jen nouzový otevřený 
přístřešek sotva pro čtyři nocležníky, ovšem s možností 
postavit stan, anebo dorazit až do útulny Andrejcová, 
která nejenže byla o tři hodiny dál, ale znamenalo to 
překonat další asi sedmisetmetrové převýšení. Proto 
jsme plán nechali na začátku dne otevřený.
 Začátek byl slibný. Cedule na rozcestníku hlásila, že 
sedlo Priehyba zdoláme za 4:45 h. Cesta sice mířila do 
kopce, ale jen do mírného, a tak poměrně svižně ubí-
hala. Potom se však změnila v klikatou nepohodlnou 
cestu prakticky bez výhledů do okolí, a když jsme po tři 
čtvrtě hodině přišli k dalšímu rozcestníku, bylo na něm 
napsáno Priehyba 5:00 h. Docela demotivující. Stejně 
tak zbytek celého pochodu do sedla, který vedl přes 
padlé stromy nehezkou krajinou. Na místo sedla jsme 
přišli víc jak po sedmi hodinách až ve tři odpoledne. 
Unavení a trochu i rozladění. 
 Je na čase něco sníst a uvidíme, co bude dál. Je až 
k nevíře, kolik energie člověku dá půllitr horké nudlové 
polévky! Rozhodli jsme se, že půjdeme dál. 600 m 
převýšení jsme zdolali asi za hodinu a odměnou nám 
byly opět neskutečné výhledy na okolní hory, které 
braly dech. Opět jsme se ocitli na hřebenové stezce, 
už jsme nikam nespěchali a věděli jsme, že do Andrej-
cové dojdeme. Po celkových jedenácti hodinách jsme 
byli na místě. Po 29 km a 1500 m převýšení jsem se 
nakonec cítil lépe než předchozí den, ale únava byla 
znát…
 Útulna byla zvenku moc hezká, dali jsme si vynikající 
šošovicovou polévku a vhod přišlo taky točené pivo! 
Na dotaz, kolik budeme platit za nocleh, mi mladí 
provozovatelé odpověděli, že poplatek za spaní, za 
snídani i za večeři je dobrovolný, platí se pouze pivo 
a další nápoje. Neuvěřitelné…
 Chata byla opět na dvě patra, ve kterých se spalo, 
někteří stanovali venku, my jsme si ustlali uvnitř na sra-
žených palandách. Skvělé bylo, že útulna poskytovala 
mimo jiné taky spacáky, oblečení i obuv k bezplatnému 
zapůjčení, což se hlavně v případě nepřízně počasí 
mohlo hodit. 
 Uvnitř jsme prohodili pár slov s nocležníky a po ná-
ročném dni jsme už v 9 hodin spali. Ještě jsem stihnul 
napsat kamarádům zprávu, že nás čeká posledních 
18 km, a že pokud nás nevypeče počasí, hřebenovku 
zdoláme. To jsem ještě nevěděl, co nás čeká.

Den 4.: Andrejcová – Telgárt (18 km)
 K snídani jsme dostali praženicu (míchaná vejce), 
mladému páru jsme poděkovali a předali 30 eur a už 

v 7 hodin jsme byli na cestě. Dnešní cesta byla jednou 
z nejkratších – 18 km, z toho asi 800 m převýšení do 
kopce a 1400 m klesání. 
 Byla opět docela zima a pod mrakem, ale nic nena-
svědčovalo tomu, že by se mělo počasí pokazit. Jenže 
jsme na horách… Opět prudké stoupání a na vrcholu 
jasně viditelný černý mrak. Začal jsem mít obavy, které 
se po hodině pochodu naplnily. Přišel liják a obrovský 
vítr, který zapříčinil, že pršelo horizontálně. Vytáhli 
jsme pláštěnky a já v ten moment vážně přemýšlel, 
zda se nevrátíme do útulny. Nakonec jsme se rozhodli 
to risknout.
 Výstup na Kráľovu Hoľu (1946 m) měl být jedním 
z nejkrásnějších úseků celé hřebenovky. Vzhledem 
k počasí jsme z něj však nic neměli; prudký vítr hnal 
přes hřeben jeden mrak za druhým. Naštěstí přestalo 
po dalších 40 minutách pršet, ale o žádném pohodlí 
se mluvit nedalo. Teplota nahoře se mohla pohybovat 
okolo 2 °C, pocitově určitě pod bodem mrazu. V tento 
moment jsem poprvé za celou dobu litoval, že nemám 
dlouhé kalhoty. Po třech hodinách jsme dorazili ke 
starému vysílači na Kráľovej Holi. Pár desítek metrů 
před vrcholem to ze mě začalo padat. Už jsem věděl, 
že tento přechod zvládneme a neubránil jsem se 
návalům emocí… 
 Zmrzlí na kost jsme vzali za vděk malému vestibulu 
ve vysílači, který byl určen k nouzovému přespání asi 
pro 4 nocležníky, vytáhl jsem vařič a uvařil čaj. Venku 
začalo vykukovat sluníčko, a tak jsme šli Nízké Tatry 
asi po půlhodince odpočinku dorazit.

 Sestup byl neuvěřitelně náročný. Začalo opět lít jako 
z hrnce, kameny na cestě začaly nebezpečně klouzat 
a v botách nepříjemně čvachtat. Ne že bychom neměli 
kvalitní obuv, ale v tomto počasí to bez návleků (neměli 
jsme) prostě nejde. Sestup trval další dvě hodiny, ale 
krátce po obědě jsme dorazili do Telgártu. Unavení, 
promrzlí, ale šťastní, že máme celou hřebenovku za 
sebou.

 Následovaly dlouhé hodiny hodnocení, rozjímání 
a vstřebávání zážitků. Měli jsme štěstí. Před cestou 
jsem měl velký strach z věcí, které mohly úspěch 
akce negativně ovlivnit. Počasí, vyčerpání, zranění… 
Přechod hřebene Nízkých Tater patří k nejkrásnějším 
zážitkům, jakých se mi v životě dostalo. Přes 100 km 
s obřím batohem, téměř 6.000 m převýšení, pokora, 
úcta a respekt k horám a přírodě, upřímní a milí lidé, 
motivace, demotivace a silné emoce, pot, dřina, totální 
vyčerpání i úleva. Tak by se v kostce daly shrnout čtyři 
dny nad civilizací, které jsme prožili. Bylo to velmi 
náročné, ale každému tuto cestu doporučuji. Dal bych 
si to s chutí znova.

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

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 - 85 cm, bezpeč-
nostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Papouška Kakariki rudočelý. Tel. 737902404.
* Málo požívaný kuříkový šicí stroj Lucznik 464 za 500 
Kč. Tel. 605165633.
* Plynovou bombu 2 kg, Propan-Butan. cena 200,- Kč. 
Tel. 605962194.
* Kuchyňský stůl a 4 židle, cena 500,- Kč. Tel. 605962194.
* Dětský psací stůl, lakovaný, 3 zásuvky. Cena 200,- Kč. 
Tel. 605962194.
* Elektromotor 220V/370W,2830 ot/min. Cena 350,- Kč, 
Tel. 605962194.

      PRODEJ    

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (vhodná ke zhut-
nění); odběr průmyslová zóna Blansko; tel. 604550828.
* Nabízíme kvalitní koňsko-kozí hnůj. Možno dovézt. 
Blansko. Tel. 775236803.
* Hledám dlouhodobý pronájem 2+1, 3+1. od 1.8. Platba 
na rok dopředu. Bez RK. Tel. 737106850.
* Hledám muže ve věku 45 - 55 let pro společně strávené 
chvíle a na výlety.. Auto vítáno. e-mail: sance.lasce@
seznam.cz
* Pronajmu garáž na Zborovcích za 900,-/měs. Tel. 
606884994.
* Pronájem menšího bytu v BK a okolí hledá důchodce-
-lékař, ihned a dlouhodobě. Tel. 773228170.

      RŮZNÉ     

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO VEŘEJNOU DOPRAVU 

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

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

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

Pro posílení našeho týmu přijmeme kolegu/kolegyni na pozici

VEDOUCÍ VÝROBY

Požadujeme:
- min. SŠ vzdělání (technického směru výhodou)
- předchozí zkušenost s řízením výroby (30 pracovníků a více) 
- řidičský průkaz sk. B

Náplň práce:
- zodpovědnost za komplexní zajištění procesů výroby společnosti, počínaje technologickou 
přípravou výroby až po expedici výrobků (řízení, plánování, organizace výroby) 
- organizační řízení a komunikace včetně kooperace technických pracovníků - vzájemná 
kooperace úseku konstrukce, vývoje, zásobování, výroby a expedice
- úzká spolupráce s obchodním oddělením 
- zodpovědnost za vykonávané činnosti přímo vedení společnosti
- zodpovědnost za analýzu systému plánování zakázek, koordinaci a optimalizaci výrobních kapacit

Masarykova 9, 678 01 Blansko

- aktivní přístup k práci, samostatnost a zodpovědnost
- velmi dobré organizační a řídící schopnosti
- schopnost motivovat zaměstnance

90 let ASK Blansko
Část VI. – GYMNASTIKAČást VI. – GYMNASTIKA

 Gymnastika obsahuje tělesná cvičení, rozvíjející tělo s 
jeho zdatností a výkonností. Má několik odvětví, z nichž 
nás zajímá gymnastika sportovní. Název je odvozen z 
řeckého slova „ gymnós „ v překladu znamenající  nahý a 
to proto, že ve starověku veškerá cvičení prováděli Řekové 
bez oděvu. Do dnešního olympijského klání v soutěži žen 
patří přeskok / do roku 2000 kůň, nyní přeskokový stůl /, 
bedna, kladina a prostná a v soutěži mužů přeskok / stejně 
jako u žen /, prostná, bradla, hrazda, kruhy a kůň na šíř.
 Blanenská gymnastika má svoje počátky již před 2. 
světovou válkou v Sokole. V TJ Metra je klub gymnastiky 
založen v roce 1955, jehož hlavními protagonisty jsou 
Vlastimil Martínek v roli trenéra, organizátora a předsedy, 
dále A. Boháč, Mir. Bula a V. Hudec. Již po roce, kdy se 
hlavně věnují mládeži, získává družstvo žákyň E. Novotná, 
A. Hořínková, L. Hlavsová, J. Rálišová, A.Vaňková, J. Ka-
bešová na krajských přeborech v konkurenci 16 mužstev 1. 
místo. V prvopočátku se cvičí v přísálí Sokolovny, od roku 
1959 po dobu 10 let v nové hale. Přichází noví trenéři, Pilát, 
Navrátil, Mistr, Pergler, Strachot a  Gottwaldová. Všechna 
družstva mládeže se zúčastňují krajských i celostátních 
závodů a sportovních akademií. Mezi nejlepší v této době 
patří družstva žákyň a dorostenek, z nichž nejvyšší mety 
dosahuje Věra Bumbálková, držitelka 1. výkonnostní 
třídy se zařazením do státní reprezentace juniorů ČSSR. 
V kategorii chlapců, které vede Vl. Hudec st., vynikají 
Zouhar a bratři Hudcové. Zvláště pak Vladimír Hudec, 
reprezentant Jihomoravského kraje a v době vykonávání 
vojenské služby, člen armádního střediska Dukly Praha. 
V 70. letech má oddíl na stovku sportovců, ale nemajíc 
k dispozici dostatečný počet tréninkových hodin, cvičí v 
tělocvičně školy na Dvorské, později gymnázia, kde jsou 
podmínky pro cvičení velmi dobré. V následujících letech 
končí několik zkušených trenérů, i perspektivních cvičenců, 
protože sportovní gymnastika, je co do počtu tréninkových 
hodin, spolu se dřinou kterou přináší, velmi náročným spor-
tem. I přes určitou stagnaci a cvičení v nižších soutěžích, 
oddíl dál ve své práci pokračuje. Na soupisce se objevují 
nová jména gymnastů, spolu s novými trenéry, jako jsou 
Ing. A. Hroz, MUDr. Benešová, J. Navrátilová, O. Juříček, 
P. Maňoušek a J. Navrátil. Přichází léta obrození, po určité 
přestávce se vrací trenér Vladimír Hudec st. a s ním nové 
úspěchy. V roce 1991 jsou ml. žáci na přeborech ČR v 
Praze 5., roku 1992 v oblastním přeboru muži obsazují 
první 3 místa / Z. Martínek, M. Kuběna, J. Zlámal /, 1993 
ml. žáci 7. a starší 8 místo. 1994 ve stejné soutěži ml.žáci 
5. a starší 6. Roku 1994 se st. žák Michal Polák, stává 
přeborníkem kraje.
 V letech 1995-1999 se stále cvičí v tělocvičně gymnázia 
a pod předsednictvím Ladislava Poláka dochází k tak 
dobrým výsledkům, které kolikrát nemají ani větší kluby 
svazu gymnastiky. Trenérsky působí Martinek, Navrátil, 
Šenk, Klusáková, Novotný, Zlámalová. I přes úspěchy 
kterých dosahují, odchází mladí do Sportovní školy v Brně.       
 V letech 1997-1998 získávají žáci řadu úspěchů na 
mistrovství ČR, přeboru Moravy a dokonce i na mistrovství 
Polska. V roce 2002 ve vedení klubu, Ladislava Poláka 
střídá Jiří Zlámal, který pracuje s tehdy nejlepší trenérskou 
trojicí Navrátil, Šenk a Martínek. Přicházejí i úspěchy v 
podobě získání titulu přeborníka republiky žáků  s týmem 
Brandejský, Hejč, Šot Plšek a Vašek pod trenérským 
vedením Šenka. 1994 spatřuje světlo světa 1. ročník 
memoriálu na počest úspěšného gymnasty Vladimíra 
Hudce, předčasně zemřelého syna stejně úspěšného 
trenéra Vl. Hudce staršího. Stále trénujeme v tělocvičně 

místního gymnázia, ale s rozvojem cvičebních prvků, 
není vybavení, které je jejich majetkem a doplňováno v 
rámci možností naším, dostatečné. Občas našemu klubu 
vypomohou ze spřátelených oddílů SG Prostějov a Sokol 
Brno 1. Proto dále odcházejí nejschopnější do sportovní 
školy v Brně, kde cvičí v tamním Sokole a postupují do 
juniorské i seniorské reprezentace ČR. / Michal Polák, 
Vladimír Novotný a Jakub Plšek /. Zbývající se kromě mis-
trovství ČR zúčastňují i různých memoriálů v zemi. Mnoho 
sportovců se přestává gymnastice věnovat, přechází do 
jiných klubů, kde nabytých zkušeností využijí. Každý rok 
se pořádá Mikulášská besídka, na niž sportovci předvádí 
veřejnosti své umění. Za nejlepšího gymnastu lze jmeno-
vat Vladimíra Novotného, který na juniorském mistrovství 
Evropy ve cvičení na kruzích získal 3. místo. Byl mistrem 
České republiky a působil i v reprezentaci.
 Avšak z různých důvodů klub od závodění upouští a 
nadále se chce věnovat pouze kondičnímu a rekreačnímu 
sportování. Kromě výchovy mladé generace pro pokračo-
vání v aktivitách v jiných sportovních oddílech, připravuje 
absolventy středních škol na zkoušky z gymnastiky pro 
přijetí na Pedagogickou fakultu MU v Brně.
 V roce 2014 gymnázium započalo s rekonstrukcí tělo-
cvičny, nepočítá však již s instalací zařízení pro gymnas-
tická cvičení, což možnost postavení jakéhokoliv nářadí 
vylučuje. Oddíl však dále ve skromných podmínkách, s 
výchovou nových sportovců pokračuje. Současnou pri-
oritou TJ je zajištění důstojných podmínek k činnosti, na 
čemž se intenzivně pracuje.
 A osobnosti, které se nejvíce při rozvoji gymnastiky v TJ 
angažovali? Vlastimil Martínek st., Vladimír Hudec st., Jan 
Navrátil a Tomáš Šenk. Všichni působili v klubu většinou 
jako trenéři. V dnešní generaci trenérskou radu vede Ing. 
Oldřich Juříček.
 Na závěr, jako obvykle několik zajímavostí. Tak před-
ně, Vladimír Novotný. Řeč o něm a jeho gymnastických 
úspěších je uprostřed článku. Tento sportovec dokázal 
využít svých nabytých zkušeností i v občanském životě a 
sportovní „ koníček „ se stává jeho povoláním. Již přes 5 
roků vystupuje jako artista v jednom z nejprestižnějších 
cirkusů světa, v kanadském Cirque du Soleil. Zde své 
umění předvádí při cvičení na kruzích a nedávno účinkoval 
v šapitó pro 2500 diváků, při štaci tohoto cirkusu ve Vídni. 
 Ve stejném cirkuse působí i odchovanec gymnastiky TJ 
Jakub Plšek, avšak v jiné sekci, kde využívá svého umění 
na bázi divadelních představení. V mezipřestávce vystu-
poval na zámořských lodích, jako trenér v Los Angeles a 
nyní se do angažmá tohoto cirkusu navrátil.
 Posledním, který stojí za zmínku, je Zdeněk Moravec, 
absolvent VŠ s aprobací matematika, fyzika a geometrie, 
který se zprvu v TJ ASK věnoval od roku 2000 přespolním 
běhům, 2004 přešel do gymnastiky s cvičením na kruzích, 
odkud posléze přešel do Sokola Brno 1. V roce 2010, s 
kamarádem jako duo Dae Men v silové akrobacii zvítězili 
v 1. části televizní soutěži Česko Slovensko má talent. V 
nastartované kariéře, dále pokračují. 

 K dnešnímu dni má oddíl gymnastiky 90 členů, z toho 
je 75 do věku 15 let. Stará se o ně výbor s trenéry v tomto 
týmovém složení:
Předseda – Zdeněk Martínek (syn pana Martínka staršího)
Místopředseda – Ing. Jiří Šebela
Hospodář – Zbyněk Pokorný
Trenéři – Ing. Oldřich Juříček, Renata Hráčková, Miroslav 
Malý, Zeno Musil, Kateřina Antlová, Anna Nejezchlebová

Příště: VII. Část – Kulturistika
Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko

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

SO:  dle domluv y     

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

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

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

Uzávěrka žádostí: 31.7.2019 
Nástup od 2.9.2019

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Muzika pro Karolínku: VOXEL - 31. 7. 2019, 19.00 h. 
Zámecké nádvoří, Blansko. Cena vstupenky: 280 Kč.
Na Stojáka Open Air 2019 Lysice - 4. 8. 2019 od 19.30 
hod. Letní kino Lysice. Cena vstupenky v předprodeji 
200,- Kč.
MORAVSKÉ HRADY.CZ:Veveří - 9. – 10. 8. 2019, 
Hrad Veveří. Cena vstupenek: Permanentka 990 Kč; 
Pátek 9. 8. 2019 540 Kč; Sobota 10. 8. 2019  600 Kč.
Recitál Lucie Bílá a Petr Malásek – 31. 8. 2019, 19 
hod., areál panské zahrady, Kunštát. Cena vstupenky 
v předprodeji: 600 Kč.
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.
Recitál Karla Plíhala - 10. 9. 2019 v 19 hod., Sokolovna 
Boskovice. Cena vstupenky: 350 Kč/400 Kč. Pořádá 
Oblastní charita Blansko. Pořad není vhodný pro 
děti do 12 let. Výtěžek půjde na podporu Mobilního 
hospice sv. Martina.
Divadlo Titanik- 20. 9. 2019, 19:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 350 Kč, 320 Kč.
Pivní pouť v Černé Hoře - 21. 9. 2019 od 12:00 hod., 
Pivovar Černá Hora. Cena vstupenky: 290 Kč. Před-
prodej vstupenek od 11. července 2019.
Screamers: "Smím prosit?" - 25. 9. 2019, 19.00 h. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč.
Narozeninový koncert: Jakub Smolík - 16. 10. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
390-520 Kč.
Talk show Kafe u Osmanyho Laffi  ty – 29. 10. 2019,19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 Kč.
Michal Pavlíček a Trio - 30. 10. 2019 v 19:30 hod., Děl-
nický dům, Blansko. Cena vstupenky: 350 Kč/320 Kč.
Koncert Mistříňanka - 8. 11. 2019, 18:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 180 Kč.
Janek Ledecký – vánoční koncert -25. 11. 2019, 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 550 Kč, 
520 Kč, 490 Kč.

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

Olympijský úspěch
 V posledním červnovém týdnu probíhala v Libe-
reckém kraji Olympiáda dětí a mládeže. Naše zraky 
se upínaly k atletickému stadionu v Jablonecké 
místní části Střelnice. Atletický klub ASK Blansko 
měl na této akci dvě zástupkyně a to v mladším 
žactvu Dominiku Bezdíčkovou a ve starším žactvu 
Veroniku Jakusidisovou. Obě holky patřily k horkým 
favoritkám na zisk medailí ve svých disciplínách. 
Startovaly v běhu na 300 m a skoku vysokém, byly 
také nominovány do smíšených štafet.

 Atletické soutěže se skládaly z kvalifi kací, kde 
holky na 300 m postupovaly s nejlepšími časy do 
fi nálových bojů a i ve skoku vysokém s přehledem 
postoupily. Ve fi nále obě zaběhly nové osobní výkony 
když Veronika doběhla třetí v čase 39.75 a Dominika 
doběhla také na třetím místě  čase 41.18 když jí k 
druhému místu chybělo 6 setin sekundy. 
 Ve skoku vysokém bohužel holky nepředvedly 
své nejlepší výkony, když Veronika skončila těsně 
pod stupni a to na čtvrtém místě výkonem 163 cm a 
Dominika na místě šestém výkonem 153 cm. 
 Holky ještě běžely štafetu, kde Veronika ve star-
ším žactvu skončila opět na nepopulárním čtvrtém 
místě a štafeta mladších skončila na dvanáctém 
místě. Děvčata tak přispěla nejen k prvnímu místu 
atletek v pořadí krajů, ale i do celkového pořadí, kde 
Jihomoravský kraj skončil na třetím místě.  
 Za náš oddíl byl ve výpravě ještě trenér Blanenské 
atletiky pan Jiří Ošlejšek. Holkám blahopřejeme k 
vynikajícím výkonům a reprezentaci města Blanska 
a kraje.

MB
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19. července 20198

Akce se konají pod záštitou starosty města Blanska jiřího crhy

koncerty místních kapel se konají
v parku na místě bývalého hotelu dukla

vstup zdarma, občerstvení zajištěno!

30.6.17 hod.

Šnek & spol.

14.7.17 hod.

rockfór

28.7.17 hod.

HD ACOUSTIC

11.8.17 hod.

INFERNET

25.8.17 hod.

aleš petržela s kapelou

DUKLA
festivalLE

TN
Í

KAŠTÁNEK
FEST3

17.8. 2019 od 15 hod.

horní lhota
Hospůdka u kaštánka

stage 1:

akamarádi
rockfór
hd acoustic
sanitka

stage 2:

silák franta
ríša dobiášek
agáta konečná
disko pro děti

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

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

BLANSKO Svitavská (vedle Billy) tel. 721 379 384
JEVÍČKO     ČASTOLOVICE     PROSTĚJOV


