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Rozmarné léto

 Tedy řeknu vám, že takové léto snad nepamatuji. 
Neustálé deštivo, hrozby povodní, skutečně slunné 
dny s teplotou nad pětadvacet stupňů by se daly 
spočítat snad na prstech jedné ruky. Musím říct, 
že ještě před pár lety bych byl za takové léto rád, 
absence sluníčka a mnoho deštivých dnů mi však 
vadí čím dál více. Marně vyhlížím teplé večery, které 
rád trávím venku u grilu, nebo jen se sklenkou vína 
a knihou. Snad ještě přijdou…
 Vlivem koronavirové situace u nás i ve světě jsem 
dospěl do stádia, že vlastně ani nevím, kdy a kam 
vyrazíme na dovolenou. Ještě v dubnu jsem byl 
přesvědčen, že nikam. Potom jsem uznal, že někde 
u nás v republice bychom mohli strávit aspoň týden. 
S příchodem rozvolňování situace u nás i v Evropě 
jsem nakonec dospěl k závěru, že se nic nestane, i 
když vyrazíme do zahraničí. Vybral jsem si Slovinsko. 
Je tu spousta krásné přírody, úžasné hory, ale také 
moře a u něj městečka s úchvatnými památkami, 
takže vlastně od každého něco. V momentě, kdy 
jsem vše naplánoval, omezili Slovinci obyvatelům 
České republiky vstup do země. To naštve, viďte?! 
Sice se tak stalo pouze na pár hodin, ale došel jsem 
k závěru, že v současné situaci, kdy člověk neví dne 
ani hodiny, bude lepší strávit pár dní volna v naší 
domovině.

 Dovolenou mám naplánovanou na začátek srpna a 
stále přemýšlím nad tím, kam vyrazíme. Ovšem čím 
více koukám do mapy a studuji zajímavá místa na 
internetu, tím více zjišťuji, jak je naše země krásná, 
a jakou nabídkou zajímavých míst disponuje. Tak 
třeba lázeňská města na západě republiky. Karlovy 
Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně… Nikdy 
jsem tam nebyl! A vypadá to, že díky absenci turistů 
je ideální čas k návštěvě těchto destinací. Když k 
tomu přičtu ještě blízkost Krušných hor, jejichž kopce 
jsem zatím viděl pouze přes sklo automobilu, vypadá 
to ideálně.
 Jenže budu muset počkat. Když se člověk podívá 
na situaci například na severu Moravy, kde jsou 
občané i hosté ještě pořád (lépe řečeno Už zase!) 
povinni nosit roušky a dodržovat zvláštní opatření, 
nedokáže nikdo předem odhadnout, jaká bude situ-
ace v jednotlivých regionech. A jsme zase u toho…
 Ale nevadí! Jsem optimista a věřím, že dovolená 
letos bude. A jen tak mezi námi – i kdybychom na-
konec jeli jen na pár dní někam pod stan toulat se 
přírodou – je mi to jedno. Vzpomínka na celý život 
se dá nabýt prakticky kdekoli na světě. 
 Přeji vám všem krásnou dovolenou a za čtyři týdny 
se ozvu v dalším prázdninovém úvodníku.

Martin Müller

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný.“ Klasická věta z pera Vladislava Vančury 
docela dobře vystihuje letošní nejteplejší měsíce v roce. Situace v Evropě i ve světě je 
stále nevyzpytatelná, slunce a letní teploty si s námi hrají na schovávanou. Přesto jsou 
tu prázdniny, čas dovolených, čas odpočinku. Ale určitě nejsem sám, komu letos přijde 
léto prostě tak nějak zvláštní…

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

Ing. SILVIE  HYNŠTOVÁ
  +420 775 582 092

Uvažujete o prodeji 
své nemovitosti? 
Neváhejte mě kontaktovat, 
ráda Vám pomohu. 
(praxe 14 let)
Používám technologie 21. století:
3D sken nemovitostí 
– virtuální realita
video prohlídky
foto staging
sdílení inzerce 
na sociálních sítích a další.

¨

Loňský přechod Nízkých Tater byl nezapomenutelný.Loňský přechod Nízkých Tater byl nezapomenutelný.

Velký řadový RD se dvěma byty 3+1, 

zahradou v klidné zóně Rájec – Jestře-

bí, poz. 698 m2...NC – 7 495.000 Kč

Užívání plně vybaveného nájemního bytu 

1+kk Blansko – Písečná. Vhodné jen pro 

jednu osobu….. NC – 7.500,- Kč / měs.
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Částečná uzavírka kruhového 
objezdu potrvá celé léto

PINK! revival
 24.7. v 19 hod.

NETOPÝR
 7.8. v 19 hod.

Hospůdka U Kaštánka
Horní Lhota

Víte? Nevíte?

 Po pěti letech od zbudování kruhového objezdu je nutná jeho oprava v rámci reklamace. Rondel 
na Svitavské ulici u nádraží tak bude po celé prázdniny z poloviny uzavřen. Objízdné trasy ve směru 
do centra města vedou po ulicích Masarykova, Mahenova a Ant. Dvořáka. 

 „Jedná se o reklamační opravu dlažebních kostek 
v centru kruhového objezdu, které už začaly vypadá-
vat,“ uvedl vedoucí investičního úseku oblasti Sever 
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Daniel 
Hynk.
 Opravy začaly 7. července a proběhnou ve dvou 
etapách. „Každá etapa potrvá zhruba měsíc. V 
prvním týdnu jsme kostky vybourali a položili a za-
spárovali nové. Pak musí beton minimálně tři týdny 
zrát, aby byla jistota, že za pár let nebude potřeba 
provádět opravu znovu,“ zdůvodnil délku oprav 
Dušan Možíš z fi rmy Imos, která reklamační opravy 
dláždění provádí.
 Dělníci budou pracovat vždy na polovině křižo-
vatky, aby druhá zůstala průjezdná, a to po celou 
dobu ve směru z centra města. Do 2. srpna se bude 
opravovat polovina u hotelu Macocha. Do 30. srpna 
pak polovina na straně u řeky. Průchod pro pěší 
zůstane zachován. 
 V první etapě se auta jedoucí na parkoviště u 

vlakového nádraží na ulici Edvarda Beneše dostanou 
ze směru z centra bez omezení přes rondel, ovšem 
v srpnu bude nutná objížďka přes Gellhornovu ulici. 
Autobusová zastávka MHD Pošta ve směru z centra 
se dočasně přesunula z Masarykovy ulice do Mahe-
novy. 
 Na bezpečnost a plynulost dopravy na objízdných 
trasách dohlížejí strážníci městské policie. „Hned po 
zahájení prací strážníci začali monitorovat aktuální 
situaci v ulicích a pomáhat s navigací řidičů i se 
zajištěním plynulé dopravy,“ sdělil ředitel Městské 
policie Blansko Martin Lepka.
 Kruhová křižovatka leží na krajské silnici, inves-
torem její stavby i rekonstrukce Svitavské ulice byla 
tedy v roce 2015 Správa a údržba silnic Jihomo-
ravského kraje. V rámci reklamací již zhotovitelská 
fi rma ve Svitavské ulici několikrát řešila rekonstrukci 
kanalizačních a vodovodních poklopů. Měnila se také 
fi nální vrstva povrchu v ulici Poříčí.

-mka-

Vzpomínka
 Je to již dlouhých 10 let, 
co 4.7. odešel z tohoto světa 
výjimečný a milovaný člověk 
Tomáš Peterka z Hořic. 
 S láskou vzpomíná man-
želka, Jana a Alena s rodi-
nami.

Freddieho sloupek
Poslední 
rozloučení

 Jak mnozí jistě víte, prožil jsem spoustu krásných 
chvil v jedné zemi za Atlantikem a nikdy jsem se 
netajil tím, že ji mám rád. Nemám ji radši než svoji 
vlast, ale o tom až jindy.
 Měl jsem a mám to štěstí, že všichni lidé, kteří po-
cházejí z oněch končin, a které mám to štěstí nazývat 
svými přáteli, jsou normální , a tedy nepostižení hlou-
pou propagandou, rasismem, politickou „korektností“ 
atp. A považte, to je mezi nimi i několik hokejových 
brankářů!!! (To je takový hokejový vtípek - brankář 
nemůže být normální, protože nikdo se zdravým 
rozumem si nestoupne do branky a nenechá na sebe 
střílet gumovým projektilem, který v rychlosti někdy 
až 100 mil za hodinu dokáže zabít...).
 Jenže smrt jednoho (tentokrát amerického) snu je 
blízko. Zdravý rozum obyvatel neodešel náhle, ale 
je sužován dlouhodobou a zákeřnou nemocí, která 
přišla plíživě, potmě a začala si připravovat půdu pro 
fatální útok...
 Ani nevím, kdy to začalo, ale jedno je jisté. Ani 
černošský předák a bojovník za lidská práva – Mar-
tin Luther King Jr. - by takový výsledek sotva chtěl. 
Bojoval totiž za LIDSKÁ práva, nejen za práva 
černých. Ty už za černé mimochodem označovat 
nejde, protože je to údajně rasistické. Stejně tak jako 
nesmíte označit původního obyvatele těch končin za 
rudého. Jen bílých se to nějak netýká, ti mají spoustu 
svých starostí s hloupými výstřelky typu „Mee Too“ a 
jim podobným pitomostem...
 Smrt člověka je vždy tragédií, v USA i u nás doma. 
Ale to, co se stalo po Floydově smrti, odporuje ja-
kýmkoli zásadám zdravého rozumu. A tak se stane, 
že „Black Lives Matter“ je hnutí za rovnoprávnost a 
„lásku“, ve jménu kterých se na mnoha místech rabu-
je, zapaluje cizí majetek a o rasistické výstřelky vůči 
jiným lidem, než lidem z menšin, také není nouze.
 A mně bylo z několika stran vysvětleno, že pokud 
prohlásím já (nebo kdokoli jiný), že na VŠECH živo-
tech záleží, jsem odporný rasista.
 Nejsem. Už jsem několikrát prohlásil, že je mi 
úplně jedno, jestli je někdo černý, žlutý, rudý, puntí-
kovaný nebo nedejbože bílý.
 Co mi ale vadí, je nehoráznost v chování některých 
lidí. Příště můžete, soudruzi z BLM, zbořit Washing-
tonův Monument a trvat na přejmenování státu Wa-
shington (na západě USA) a návdavkem i hlavního 
města USA (na východě USA). První prezident byl 
totiž nejen bílý, ale spolu se svojí manželkou vlastnil 
otroky.
 Zatím se BLM spokojili se zbořením pár jiných 
památníků a donutili k přejmenování více než 80 let 
tradičního týmu NFL – Washington Redskins... Co 
bude následovat je ve hvězdách...
 Je mi z toho smutno. A troufnu si tvrdit, že největší 
hrozbou pro lidstvo není miniaturní virus, ale spíše 
ta nezměrná míra hlouposti a pitomosti, co se v nás 
ukrývá...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.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

Jiří Crha: Na projektu přemostění 
na Staré Blansko stále pracujeme

 Pane starosto, jak je to aktuálně s plány na 
„Přemostění na Staré Blansko“? Mění se něco v 
důsledku koronaviru?
 Doufám, že nemění. Stále je to jeden z prioritních 
projektů města a my intenzivně pracujeme na jeho 
přípravě. Tento projekt se skládá ze tří staveb – jde 
o vybudování samotného přemostění nad stávající 
tratí, které vytvoří nové napojení na Staré Blansko 
v místě bývalých uhelných skladů, druhou stavbou 
je nový bezbariérový podchod u železniční zastávky 
Blansko – město, součástí jsou také úpravy, které 
vyvolá uzavření stávajícího přejezdu v železniční 
zastávce. Ten patří mezi nejnebezpečnější přejezdy v 
České republice, proto chce Správa železnic úrovňo-
vé křížení trati zrušit. Uzavření přejezdu je dokonce 
podmínkou ze strany státu, abychom mohli získat 
dotaci na stavbu samotného přemostění. Investorem 
má být totiž Jihomoravský kraj společně s městem. 

 A v jaké fázi jsou přípravy?

 Jednání týkající se 
přemostění aktuál-
ně stále pobíhají. V 
uplynulých týdnech 
se nám podařilo na-
příklad dojednat, že 
bezbariérový podchod 
kompletně vybuduje 
Správa železnic, takže 
se nemusíme starat o 
jeho stavbu, ani o její 
fi nancování. O fi nan-
cování nadjezdu bude-
me žádat Státní fond 
dopravní infrastruktury 
(SFDI). V současné 
době se zpracovává 
tzv. ekonomické hod-
nocení projektu, které 
musí být součástí žá-
dosti. Toto hodnocení 
zpracovává projekční 

fi rma, hotové by mělo být na přelomu září a října. 
Je to jeden z nutných podkladů, abychom následně 
mohli podat žádost o dotaci. 

 To bude po krajských volbách, může výsledek 
voleb nějak ovlivnit jednání s krajem a přípravu 
přemostění? 
 Je pravda, že z tohoto pohledu budou říjnové 
krajské volby pro naše město velmi důležité. Žádost 
o fi nancování a vlastní jednání s námi totiž povede 
nová politická reprezentace kraje, která vzejde 
z krajských voleb. Samozřejmě celou záležitost 
ohledně fi nancí intenzivně projednáváme již nyní a 
to jak s vedením kraje, tak s vedením Státního fondu 
dopravní infrastruktury i s vedením Správy železnic. 
A věříme, že po volbách na tato jednání navážeme. 
Nechceme nic ponechat náhodě.

 Věříte tedy, že se podaří projekt přemostění 
zrealizovat?

 Děláme a uděláme maximum pro to, aby se to 
zvládlo. Doufejme, že ekonomická recese způsobená 
epidemií koronaviru nebude mít vliv na fi nancování 
takto důležitých projektů. My na přípravě pracujeme 
a s realizací počítáme. Není možné si příliš určovat, 
kdy stavbu přemostění zrealizovat, vše se musí 
skloubit s vlakovou výlukou na trati, kterou plánují 
České dráhy. Proto je klíčové na přípravách pracovat. 
Už je vydáno územní rozhodnutí, nyní se zpracovává 
projekt pro stavební povolení, které by mohlo být 
vydáno do konce letošního roku. Máme už smluvně 
vyřešené i převody všech pozemků. Poslední úpravy, 
které bylo potřeba chválit z důvodu změny v technic-
kém řešení, protože se původně plánovaná průsečná 
křižovatka ulic Svitavská a Fugnerova oproti původ-
ním plánům změnila na okružní, schválilo červnové 
zastupitelstvo. Pokud bude schválena dotace, tak 
stavbu lze realizovat.

 Jaký by tedy mohl být časový horizont?
 Věříme, že se podaří vše tak, aby byl začátek 
stavby přemostění na podzim roku 2021, její dokon-
čení do konce roku 2022. Po dokončení přemostění 
začnou práce na novém bezbariérovém podchodu ve 
stanici Blansko-město. Po jeho dokončení se začne 
pracovat na uzavření stávajícího přejezdu na Staré 
Blansko. 

 Poslední nepracovní dotaz, jak plánujete strávit 
letošní léto?
 V plánu mám práci ale samozřejmě také odpo-
činek. Zahraniční dovolenou ale letos neplánuji. 
Chystáme se vyrazit do Beskyd a také do Jeseníků, 
pokaždé ale na nějaký kratší pobyt, prodloužený 
víkend. Rádi bychom se také podívali na Slovensko, 
odkud pochází rodina mého zetě. Plánujeme spíše 
nějakou aktivní dovolenou, těším se. Rád bych popřál 
také všem čtenářům Monitoru, aby strávili příjemné 
léto a po uplynulých měsících si hlavně odpočinuli, 
aby si užili své blízké a načerpali dostatek energie 
do zbytku roku.

-r-
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Na kávě s Lubošem 
Jerrym Procházkou

S dětmi jsem si udělala výlet do Westernové-
ho městečka Boskovice a popovídala si se 
samotným šerifem. Luboš Jerry Procházka 
věnoval budování areálu mnoho let. Když 
poprvé přišel do staré pískovny, měl jen 
deku. Dnes mají o prostory zájem i fi lmaři. 

Sponzor rubriky:

 Co vás vedlo k založení westernového městeč-
ka? 
 To už je hodně dávno. Letos zahajujeme dvacátou 
sedmou sezónu a to hlavní dění se opět vrací dolů 
do lomu, kde to všechno začalo a městečko bylo v 
něm. Pak se postupně budovalo na horní etáži a teď 
se srdce městečka – divadlo – vrací zpět dolů do 
amfi teátru. Nyní zde chystáme největší představení 
za celých sedmadvacet let. 
 K založení městečka mě vedlo to, že jsem chtěl být 
vždycky kosmonaut, ale na kosmonauta mě nevzali, 
tak jsem skončil u indiánů :-) A protože můj nejoblíbe-
nější fi lm byl Vinnetou, když jsem byl malý, tak to bylo 
jasné. 

 Jak jste přišel k přezdívce Jerry? 
 To už je z dob, kdy jsme za komunistů jezdili na 
vandry. Měli jsme trampskou osadu. Jmenovali jsme 
se Harry, Berry, Jerry. Přezdívky jsme si tak dali sami. 
Ještě s námi byl Tom, s kterým jsme byli nejlepší 
kámoši, takže jsme se nazývali Tom a Jerry. Pak se 
k nám přidali právě Harry a Berry, a podle toho jsme 
naši trampskou osadu nazvali Ry. Ta dodnes funguje. 

 Ve westernovém městečku i bydlíte? 
 Ano. Je to takový jiný svět. V přírodě, v pohodě. 
Koronu jsme ani nepocítili, život uprostřed přírody je 
prostě parádní. 

 Co se týká návštěvnosti, tak vás ale situace s 
koronavirem pravděpodobně ovlivnila…
 To ano, přišli jsme o polovinu sezóny. Normálně 
otvíráme v dubnu a teď jsme otevřeli až o prázdninách. 

 Když jste začínal, potýkal jste se s nějakými 
úskalími – že by vás třeba blízcí zrazovali? 
 To ani ne. Tak asi jako každý se potýká s úskalími, 
když začíná s nějakým projektem. Například že jsem 
tady byl v pronájmu, který jsem měl patnáct let vždycky 
pouze na rok, a nevěděl jsem, jestli tady ještě další 
rok budeme moct být. Trvalo to patnáct let, než se 
nám tento prostor podařilo zakoupit. Takže vždycky 
je potřeba vydržet. 

 Bral jste založení městečka jako podnikatelský 
záměr a díru na trhu? 
 Vůbec ne. Bylo mi osmnáct let, měl jsem jen deku, 
lehl jsem si tady a říkal si, že už tady zůstanu. Tak 
jsem tady zůstal. 

 Do které doby se přenesou návštěvníci areálu? 
 Hrajeme si zhruba na 
rok 1870. 

 Co všechno mohou 
lidé ve westernparku 
vidět a zažít? 
 Dnes se areál rozklá-
dá skoro na sedmnácti 
hektarech, je tady hotel 
a další ubytování, krásný 
stylový saloon, který si 
myslím, že je jeden z nej-
krásnějších v Českoslo-
vensku. Co se týká pro-
gramu – je zde celodenní 
vyžití pro děti od nula do 
sto let :-) Pro všechny, 
kdo si chtějí trochu hrát 
a mají blízko k přírodě a 
k dobrodružství. 

 Veškerý program vytváříte sám, nebo vám někdo 
pomáhá? 
 Mám tým spolupracovníků, s nimiž všechno tvoří-
me společně. Třetím rokem spolupracuji s Michalem 
Bednářem, což je velitel jedné kaskadérské skupiny, 
letošní divadelní představení nám režíruje pan Igor 
Kryštof, to je chlapík z Prahy, který má zkušenosti při 
tvorbě velkých světových show. 

 Stávají se kaskadérům úrazy? 
 (Ťuká na dřevo.) Nechtěl bych. Je kaskadér a 
kaskadér. Kaskadér profesionál by měl ty věci dělat 
tak, aby vypadaly nebezpečně, ale dělá je v podstatě 
hodně bezpečně. Potom jsou ti, co si říkají kaskadéři, 
ale udělají kotrmelec a zlomí si nohu… Takže takové 
se tady snažíme nemít. 

 Napadá vás nějaká zajímavá „historka z natáče-
ní“? 
 Jednou jsme na show pouštěli holuby. Pokaždé 
míváme nějakou závěrečnou scénu, jako například 
vodopád, nebo třeba ty holuby. Pouštěli jsme je vždyc-
ky při denní show. S velkou parádou přijel indiánský 
náčelník, otevřel koš, k tomu hrála velkolepá hudba. 
Z koše vyletěli holubi, zakroužili nad hlavami diváků a 
odletěli. Jednou jsme se rozhodli, že budeme hrát noční 
představení. Všechno bylo krásně nasvícené, velké 
entrée, náčelník otevřel koš, udělal významné gesto 
– a nikdo nevyletěl. Protože nikoho z nás nenapadlo, 
že holubi v noci spí. V koši byli, ale zkrátka spali. 

 Máte nějaké další velkolepé plány do budoucna?
 Letošní představení je hodně velkolepý projekt 
– nazval jsem ho, že je to poslední zařvání tygra. A 
pak už můžu jít do důchodu. Vinnetoua jsem vždycky 
toužil udělat nějak pořádně, protože toto téma u nás 
od revoluce nikdo nezpracoval. V Německu je to hodně 
populární, je tam spousta takových přírodních velkých 
scén. Navštěvují je tisíce lidí. Němci mají Karla Maye 
trochu víc v sobě, protože je to jejich národní spiso-
vatel, nejčtenější německý spisovatel všech dob. Ale 
já jsem přesvědčený o tom, že i my Češi a Slováci 
máme v sobě toho Vinnetoua zakódovaného, hlavně 
my, Husákovy děti, které jsme na něm vyrostly. Když 
se pak v divadle rozezní hudba, vzbuzuje emoce. I staří 
chlapi pak mají kolikrát během pěti minut slzy v očích. 
V každém vyvolá vzpomínky na dětství, kdy četl pod 
peřinou při baterce nebo čekal ve frontě na lístek do 
kina na Vinnetoua. 
 Chtěli jsme, aby příběh nezůstal v zapomnění. 
Protože dnes, když běží v televizi, děti už moc nebere, 
jelikož je v něm málo akčních věcí, málo se tam střílí, 
vraždí, je tam málo digitálních efektů, ale vidět to tady 
naživo je něco jiného než v televizi. Diváci vidí živé koně 
a další zvířata, živého Vinnetoua, výbuchy, střelbu, 
tak myslím, že by to mohlo oslovit i mládež. Příběh je 
nadčasový, krásný, je o přátelství, o cti, o boji dobra 
se zlem. 

 Když jste se zmínil o důchodu – vychováváte si 
nástupce? 
 Tamhle mám syna – s tím krumpáčem. Takže se 
ho snažím všechno naučit. Ještě mám čtyři roky, než 
dospěje. 

 Mají o toto prostředí zájem i fi lmaři? 
 Určitě. Jako poslední tady natáčel Filip Renč jeden 
díl seriálu, který má pracovní název Hlava medúzy, 
to bylo asi před čtrnácti dny. A na říjen se připravuje 
televizní seriál pro Prima Cool. Takže pořád se něco 
natáčí. 

Marie Kalová

Uctili památku legionářů
 Zhruba třicet lidí se na počát-
ku července zúčastnilo uctění 
památky na bitvu u Zborova. V 
parku na ulici Svatopluka Čecha 
u sochy legionáře událost při-
pomněli představitelé města a 
Československé obce legionář-
ské. Položili kytice k památníku 
a přednesli projevy. Zazněla 
píseň Karla Hašlera Hoši od 
Zborova a československá stát-
ní hymna. Nechyběly ani čestné 
salvy. 
 Bitva u Zborova se uskuteč-
nila 2. července 1917. Zname-
nala první významné vystoupení 
Československých legií na vý-
chodní frontě. 

-mka-

 Svým vystoupením již 
diváky potěšily kapely Ma-
lina Brothers, aKamarádi 
a Svaťa Kotas band. V 
následujícím období mo-
hou zájemci vidět a slyšet 
další hudebníky, převážně 
folkové: MalemIrish (22. 
7.), Pavlína Jíšová (29. 7.), 
Samson a jeho parta (5. 
8.), Žamboši (12. 8.), Mi-
chal Horák (19. 8.), Šnek a 
spol. (26. 8.), Ivo Cicvárek 
a Velký svět (2. 9.). Vstu-
penky jsou k dostání vždy 
půl hodiny před začátkem 
koncertu. 

-mka-

Muzikanti zahrají pro Karolínku
 S prvním červencovým dnem odstartoval letošní, již pětadvacátý ročník festivalu Muzika pro Karo-
línku, který se skládá z koncertů, odehrávajících se vždy ve středu v 19 hodin na nádvoří blanenského 
zámku. V případě špatného počasí se přesouvá do audiovizuálního sálu, hudebního salonu zámku, 
případně do Katolického domu. 
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MONITOR AŽ ZA ČTYŘI TÝDNY!
Jedeme v prázdninovém režimu :-)

další číslo vyjde 14.8. 2020

Restaurace MYSLIVNA
4. BLANENSKÝ TUPLÁK
8.8.2020 v 15 hod. 
- soutěže v pití piva 

- od 17 hod. skupina Netopýr

- zajímavá tombola

Zveme Vás na výbornou zábavu, spoustu 

dobrého jídla, hudby a tance. Prihlášky 

na soutěže si můžete zajistit již nyní pří-

mo v restauraci.

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

u 

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

Všem čtenářům Monitoru 

a příznivcům palety vlámské 

přejeme pohodové prázdniny!

Déšť před závodem ustal 
 Po celodenním dešti v sobotu 11. července se počasí těsně před osmnáctou hodinou, na niž byl 
naplánován start běžeckého závodu Desítka Moravským krasem, umoudřilo. Přestalo pršet a běžci 
si mohli trasu užít bez omezení. Překážkou jim byl pouze spadený strom na silnici. 

 „I přes špatné předpovědi počasí se na Desítce 
sešlo krásných 99 účastníků což je velice podobné 
číslo jako v roce předchozím, kdy za slunného počasí 
dorazilo 106 závodníků. Velice nás těší účast i z ji-
ných krajů než toho našeho Jihomoravského,“ zmínil 
ředitel závodu Tomáš Mokrý. „Stává se pravidlem, že 
na samotný závod od prvního ročníku nikdy nepršelo, 

a to se vyplnilo i letos, kdy deset minut před startem 
přestalo pršet a vydrželo to až do konce celé akce,“ 
dodal. 
 Desítka Moravským krasem se konala již poosmé. 
Závodníci startují u Domu přírody Moravského krasu, 
odkud se vydají směrem k Punkevním jeskyním a 
pokračují kolem stanice lanové dráhy Pustým žlebem 

až pátému kilometru, 
který se nachází u od-
bočky na Suchdol. Tam 
se běžci otáčejí a po 
stejné trati běží zpět k 
Domu přírody. 
 Letošní závod vyhrál 
v kategorii mužů Pavel 
Dvořák, druhé místo 
obsadil Petr Kloda a 
na třetí příčce stanul 
Martin Vodák. Mezi 
ženami prvenství obdr-
žela Anna Korobko, na 
druhém místě skončila 
Markéta Tesařová a 
bronzovou medaili zís-
kala Eliška Vlachová 
Hutová. 

-mka- 
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IV. Kaštánek FEST: Den plný 
muziky pro děti i dospělé

 22. srpna se v Horní Lhotě u Blanska uskuteční již tradiční festiválek místních kapel s názvem 
Kaštánek FEST. Loni se zcela změnil koncept a z původního festivalu pro dospělé se stal den, který 
si užije celá rodina. Stejně tak tomu bude i letos.

 Výletiště a zázemí Hospůdky U Kaštánka v Horní 
Lhotě i letos nabídne veřejnosti kulturní vyžití v 
podobě festivalu Kaštánek FEST. Vzhledem k ne-
předvídatelné situaci byli letos pořadatelé nuceni 
organizovat celou akci na poslední chvíli, a tak vsadili 
pouze na regionální interprety. Můžete se těšit na 
den doslova nadupaný nejrůznějšími atrakcemi pro 
děti, skvělou muzikou a programem.
 Na menším pódiu začne program v 15 hodin. Děti 
si budou moct užít malování na obličej, skákací hrad 
a další atrakce a soutěže, které pro ně pořadatelé 
připravili. Moderování a zábavy pro děti se chopí 
tak jako loni Jana Pernicová, která společně s Hor-
nolhotskými maminkami nabídne dílničky, soutěže a 
další vychytávky pro nejmenší. Loni se Janě a jejímu 
týmu podařilo mezi dětmi vytvořit úžasnou atmosféru, 
všechny děti odcházely s nějakou sladkostí či dárkem 
a hlavně mimořádným zážitkem.
 O muziku se odpoledne postará hornolhotská 
skupina Rockfór, kterou veřejnost zná i pod jejím 
dřívějším názvem Kaštánci. Známé písničky si s nimi 
zazpívají jak děti, tak dospělí. 
 V průběhu odpoledne vystoupí ve dvou vstupech 
kouzelník Magic R, kterého není třeba nijak dlouze 
představovat. Mladý čaroděj vystupuje v regionu i 
mimo něj již řadu let. 

  Silák Franta svojí 
show učaroval dětem 
i dospělým už loni, 
a tak se pořadatelé 
rozhodli jej pozvat i 
letos. Bude ohýbat 
železo, trhat telefonní 
seznamy, vynášet lidi 
v zubech a předvá-
dět další neuvěřitelné 
kousky.
  Na velkém pódiu 
začne festival ve 20 
hodin. Jako první za-
hraje skupina Neto-
pýr, která je původem 
z Horní Lhoty. Kapela 
hraje převzatý folk, 

pop, bigbít a částečně i rock a posluchači se mohou 
těšit na známé české písničky.
 Dále zahraje skupina HD acoustic, stálice Kaštánek 
FESTu. Zahraje největší bigbítové pecky v akustické 
úpravě. Helmutova stříkačka, Abraxas, Tublatanka, 
Pink Floyd nebo Vítkovo kvarteto – to je jen malý 
výčet z repertoáru blanenských rockerů. 
 Program na velkém pódiu a vlastně celý IV. Kaštá-
nek FEST zakončí skupina ROSOMÁK Olympic 
revival. Jak již název napovídá, jde o revival skupiny 
Olympic, takže obecenstvo si bude moct zavzpomínat 
na největší pecky těchto českých rockových dinosau-
rů. Zazní skladby jako Dynamit, Kanagom, Okno mé 
lásky, Slzy tvý mámy a mnoho dalších.
 IV. Kaštánek FEST proběhne 22. 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 
program a atrakce jak pro děti, tak pro dospělé. Vstup-
né 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-

KAŠTÁNEK
FEST

4

22.8. 2020 od 15 hod.

horní lhota
Hospůdka u kaštánka

• NETOPÝR
• HD ACOUSTIC
• ROSOMÁK
 OLYMPIC REVIVAL

• silák franta
• KOUZELNÍK MAGIC R
• rockfór
• SKÁKACÍ HRAD

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

Takhle to loni rozjel Silák FrantaTakhle to loni rozjel Silák Franta

• LASEROVÉ OMLAZENÍ PLETl
• KARBONOVÝ PEELING 
 OBLIČEJE
• LASEROVÉ ODSTRANĚNÍ 
 TETOVÁNÍ
• ODSTRANĚNÍ PERMANENTNÍHO
 MAKEUPU
• ODSTRANĚNÍ AKNÉ 
 A PIGMENTOVÝCH SKVRN
• KOREKCE A ODSTRANĚNÍ JIZEV,
 STRIÍ, VRÁSEK, ŽILEK 
 A STAŘECKÝCH SKVRN
• TRVALÁ EPILACE
• APLIKACE KAŠMÍROVÝCH ŘAS
• LASH FIILLER
• PEDIKÚRA DELUX

laserové ošetření * pedikúra
Eva, tel. 777 670 181

laserové ošetření * kašmírové řasy * lash fi ller
Bára, tel. 724 393 331

Smetanova 2395/8, 678 01 Blansko
www.delux-kosmetik.webnode.cz

deLux kosmetik
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Lysice

www.nastojaka.cz

Více info na telefonu: 736 236 591

KUP VSTUPENKU NEBO
ZJISTI VÍCE INFORMACÍ

Tomáš Surfista

 M TY
L C E

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

Pražská 1, 67801 Blansko
Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

PRONÁJEM KOMERČNÍCH 
PROSTOR
• prostory po bývalé diskotéce
• celková výměra 170 m2 
• samostatný vchod z ul. Svitavská
• nájem 21.500/měs. + DPH + energie (dohoda možná)
• vhodné pro bar, kavárnu, restauraci apod.

Tel. 605 248 400Tel. 605 248 400
Pro naši kancelář v Brně a Blansku 

HLEDÁME OBCHODNÍKA
Jaká práce na vás čeká? Úkolem obchodníka je pečovat o své klienty. A to doslova.  Být jejich 

pečovatelem a také rádcem. A být dobrým pečovatelem a rádcem znamená pracovat na sobě, i 

to bude váš další důležitý úkol. Samozřejmě budete také rozšiřovat okruh svých klientů a prodávat 

pojistky, hypotéky, investice…

Co budete potřebovat ke své práci? Předpoklad dobrého obchodníka zahrnuje především ob-

chodní talent – umět klientům naslouchat, vidět příležitost , mít jiskru v oku, vytrvalost.  Podmínkou 

je minimálně středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Jaké další přínosy práce obchodníka má? Časově pracujete dle vašich potřeb, fi nanční nezávis-

lost, pracovní poměr u nás můžete mít jako zaměstnanec, nebo formou spolupráce na živnostenský 

list.  Dále získáte vzdělání, které se vám bude hodit i v dalším profesním životě a standartní benefi ty, 

které k práci u renomované společnosti patří.

Prémiová kancelář 
Allianz pojišťovny, a.s. 

Svitavská 2390/14b

Blansko 678 01

tel. 603 143 926

www.allianz-blansko.cz
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Služby typu HODINOVÝ MANŽEL. Opravy, 
montáže, úklid a údržba. Tel. 721108085, 
www.karban.org

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Bc. žena 39 let, bez závazku, hledám přítele k 
vážnému seznámení. Tel. 723528743.
* Muž 49//73 hledá v vážnému seznámení ženu do 
48//170 z Blanska a okoli. Výměna foto emailem: 
crab3982@gmail.com
* Koupíme zahradu v Blansku nad Písečnou. Tel. 
728217197.
* Hledáme paní/nejlépe učitelku v důchodu pro 
doučování českého jazyka pro chlapce, který jde po 
prázdninách do páté třídy. Tel: 736644793.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

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"

NOVINY NA WEBU:
www.monitor-bk.cz

OPRAVY 
ODĚVŮ

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt 9-17, Pá 9-13

nám. Svobody 2 nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

* Sedací vak, moderní plyš, nový. Tel. 606279387.
* Z důvodu úmrtí prodám velmi levně televizor Grun-
dig. Tel. 606703712.
* 10kg bombu na propan-butan. Tel. 605165633.

BLANKA OZNAMUJE
Muzika pro Karolínku: Samson a Jeho parta – 5. 8. 2020 
v 19:00 hod. Zámek, Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč.
Na Stojáka - 9. 8. 2020 v 19:00 hod. Letní kino, Lysice. 
Cena vstupenky: 250 Kč.
Žalman a spol. – 28. 8. 2020 v 19:00 hod. Kino, Blansko. 
Cena vstupenky: 300 Kč. Benefi ční koncert Oblastní charity 
Blansko. Výtěžek podpoří Charitní záchrannou síť.
Pavel Fajt – 5. 9. 2020 v 16:00 hod. Jeskyně Býčí skála. 
Cena vstupenky: 300 Kč. Benefi ční koncert na podporu 
Občanského sdružení BlueLand.
Pivní pouť 2020 - 19. 9. 2020 od 11:00 hod. Pivovar Černá 
Hora, Černá Hora. Cena vstupenky: 290 Kč.
PŘESUNUTO! Horkýže Slíže - 25. 9. 2020 od 19:30 hod. 
Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 350Kč (v předpro-
deji) / 400 Kč (na místě). Vstupenky zůstávají v platnosti, 
vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a západní 
Kanady - 30. 9. 2020 v 18:30 hod. Sokolovna, Lipovec. 
Cena vstupenky: 220 Kč. V případě nevyhovujícího nového 
termínu bude vstupné vráceno.
PŘESUNUTO! Talkshow Aleše Cibulky: Když princové 
jsou na draka – 
30. 9. 2020 v 19:00 hod. Hotel Lysice, Lysice. Vstupné: 280 
Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
Katapult Boskovice 45let Nostalgia Tour - 24. 10. 2020 v 
19:00 hod. Sokolovna Boskovice. Cena vstupenky: 390 Kč.
Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 2020 od 15:00 h, Kino 
Blansko. Cena 195 Kč/děti od 3 let vč. a dospělí. Dítě do 
2,99 let v doprovodu min. dvou platících osob zdarma bez 
nároku na sedadlo. 
Čarodějky v kuchyni - 6. 11. 2020 v 19:00 hod. Dělnický 
dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online na tic-
ketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka od 
11. června 2020.
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 28. 11. 2020, 19:00 h, Dělnický 
dům Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 330Kč/ 
300 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online 
na ticketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři Blanka 
od 1. června 2020.
Partička - 8. 12. 2020 ve 20:00 hod. Dělnický dům Blansko. 
Cena vstupenky: 550 Kč
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Na ostro - 16. 2. 2021 
v 19:00 hod., Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 250 
Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud Vám 
nevyhovuje nový termín, vstupné Vám vrátíme (nejpozději 
do 30. 6. 2020).
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Dva nahatý chlapi - 
23. 2. 2021 v 19 hod., Dělnický dům Blansko. Vstupenky 
zůstávají v platnosti, vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Čarovné tóny Macochy 9. – 13. 6. 2021:
Již zakoupené vstupenky na program roku 2020 zůstávají v 
platnosti na uvedené stejné účinkující v programu roku 2021.
9. června 2021 Lenka Nová & Petr Malásek: To co prodám 
(Sloupsko – šošůvské jeskyně) – cena vstupenky: 540 Kč
10. června 2021 Dan Bárta & Illustratosphere: Zvířený prach 
(jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 690 Kč (sezení)/ 
560 Kč (stání)
11. června 2021 Arrythmia a Moravská škola tance: Sva-
tební košile (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 590 Kč 
(sezení)/ 530 Kč (stání)
12. června 2021 Boni Pueri: Hollywood Medley (Kateřinská 
jeskyně) – cena vstupenky: 490 Kč
13. června 2021  Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: Naděje 
(Punkevní jeskyně) – cena vstupenky: 490Kč (přidaný 
koncert ve 20 hod.) 
PŘESUNUTO! K8 KilianGang Motosraz - 16. – 18. 7. 2021. 
Voděrady (okres Blansko). Cena dvoudenní vstupenky (3. 
vlna): 650 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.  

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

Olympia Blansko odehrála 
základní část Extraligy

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

• tisk letáků již od 0,26 Kč

• grafický návrh ZDARMA

• kvalitní a rychlý roznos po Blansku 
a okolí za bezkonkurenční ceny

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334

 V pátek 10. července sehrál blanenský baseballový A-tým poslední utkání základní části Extraligy 
na domácím hřišti. A utkání to bylo opravdu famózní. 

 Domácí fanoušci se těšili na kvalitní baseball dvou 
z deseti nejlepších mužských baseballových týmů v 
republice, když Olympia přivítala na Strawberry fi eld 
Hrochy Brno, a dočkali se neskutečně napínavého 
zápasu se šťastným koncem.
 Na kopci startoval za Olympii Aleš Blažek. Blažkův 
nadhoz byl výborný, ale v průběhu sedmé směny 
se hostům podařilo i díky zaváhání blanenského 
týmu utéct domácím na 8:4. Od sedmé směny se 
však Olympii začala dařit pálka a v poslední deváté 
směně stáhla díky krásnému odpalu Martina Klanici 
vyrovnávající bod. Utkání tedy po regulérních devíti 
směnách bylo nerozhodné 8:8 a muselo se nastavo-
vat. Zápas v Tie-breaku doházel naprosto fantasticky 
Jirka Hrubý, který nepřipustil s podporou blanenské 
obrany v poli soupeři ani jeden doběh. Olympia 
Blansko šla do útoku a výsledek zápasu byl v rukou 
blanenských pálkařů. Nejprve podařenou sebeobě-
tovací úlivkou posunul Michal Kohoutek blanenské 
borce na metách, aby ho na pálce vystřídal Jaroslav 
Němec s jasným cílem, stáhnout své spoluhráče ze 
skórovacích pozic domů pro rozhodující bod. Poté už 
za bouřlivé divácké atmosféry přišel fantastický odpal 

Jardy Němce, se kterým si Hroši v poli nedokázali 
poradit a kterým Němec umožnil 9. doběh Olympie. 
 Blansko tak v posledním domácím utkání základ-
ní části zvítězilo 9:8 v dramatickém zápase plném 
zvratů a nádherných baseballových zákroků. 
 Přesto celkových pět vítězství nestačí v nejvyšší 
české baseballové soutěži Olympii na to, aby se 
zařadila mezi TOP6 a hrála play-off  a o titul šampi-
ona letošní Extraligy, která samozřejmě byla rovněž 
poznamenána koronavirovou situací a odehrála se 
nestandardně po dvou zápasech s každým soupe-
řem a bez zahraničních posil.
 Blansko tak čeká opět prolínací část soutěže, kdy 
se v baráži potkají čtyři poslední týmy po základní 
části z Extraligy a čtyři nejlepší týmy z První Ligy. 
 Přesný začátek baráže ještě není přesně znám, 
ale s největší pravděpodobností se začne ještě v 
červenci. 
 Baseballoví fanoušci si tak budou moci nadále 
užívat nevšední baseballový zážitek při krásných 
teplých letních večerech s vynikajícím občerstvením 
v nově otevřené hospůdce „Na Hřišti“.

-rs-
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foto Ivan Nejezchlebfoto Ivan Nejezchleb

DO SVĚTA OD NÁS = JIŽ 29 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 – VYUŽIJTE LEX VOUCHERLAST MINUTE – VYUŽIJTE LEX VOUCHER

LETECKY ŘECKÉ OSTROVY, KANÁRSKÉ OSTROVY, BULHARSKO

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY, TERMÁLY, CHORVATSKO, ITÁLIE, ČR, SR

Těšíme se na Vaši návštěvu.

PO - PÁ   13:30 - 16.30

V případě potřeby 
nás kontaktujte 
emailem na s-tour@email.cz  
nebo na mobil 602 552 652
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17. července 20208

KUCHYNĚ A NÁBYTEKKUCHYNĚ A NÁBYTEK

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

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA FABIA: 4,5–4,9 l/100 km, 102–111 g/km

Ilustrativní fotografi e

Vyberte si model ŠKODA FABIA 125 let. K nadstandardní výbavě 
vám navíc nabízíme i celou řadu vzájemně kombinovatelných 
benefitů. Využijte například pojištění schopnosti splácet nebo 
záruky prodloužené až na 5 let v rámci paketu Mobilita Plus. 
Při výměně starého modelu za mladší získáte za svůj stávající 
vůz výkupní bonus ve výši až 25 000 Kč. Bližší informace 
k nabídce naleznete na webových stránkách našeho dealerství 
nebo na www.skoda-auto.cz. Osobně vám naši akční nabídku 
představíme v našem autorizovaném dealerství ŠKODA. 
Zastavte se, už můžete.

Jezdíme spolu už 125 let.

se zvýhodněním až

ŠKODA

FABIA

Kč

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

již od


