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V minulém úvodníku jsem se těšil na dovolenou. Myslím, že jsem vám ani nestihl 
prozradit, že letos zamířím s rodinou do Bulharska. Ještě nikdy jsme tu nebyli, moře 
jsme s dětmi neviděli už pár let, navíc se říká, že tu není draho, a tak jsme se na 
zájezd do této destinace moc těšili. Osobně mám nejradši, když na dovolené v cizině 
o Čecha nezavadím; přece jen své spoluobčany vidím po celý rok, a tak si raději 
chvíle volna užiju mezi cizinci. Věděl jsem však, že pokud poletíme do Bulharska, 
budu tam o Čechy přímo zakopávat. S tímto faktem jsem se nakonec smířil, ale to 
jsem ještě nevěděl, co mne čeká.

úv
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www.monitor-bk.cz 8. srpna 201420. ročník, číslo 15/2014

Tábor s tradicí - str. 2 100. narozeniny - str. 5

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Odlet byl z Brna, což jsem uvítal s velkým nadše-
ním, jelikož dlouhé cestování v automobilu se pro 
mne stává čím dál více frustrujícím. V letištní hale 
to hučelo jako ve včelím úlu a hromada lidí tísní-
cích se v baru s pivem a panákem rumu působila 
poněkud zvláštně. Říkal jsem si, že někteří třeba 
letí na dovolenou poprvé a těší se, jiní mají zase 
stres z letadla, a tak se potřebují kapkou alkoholu 
trochu povzbudit… Naštěstí do letadla nepronikne 
alkoholu ani kapka, jelikož tekutiny nad 100 ml ne-
smíte na palubu letadla vzít. Chytří spolucestující, 
kteří na sebe hlasitě upozorňovali již při odbavení, 
však zjistili, že tento zákaz jde jednoduše obejít tak, 
že v bezcelní zóně nakoupí další zásoby.
 Následkem toho jsem se za svůj národ musel 
stydět již při odletu. Parta asi šesti lidí, kteří evi-
dentně cestovali spolu, se chovali hlučně, neustále 
vykřikovali, handrkovali se a popíjeli lihoviny za-
koupené v bezcelním pásmu. Než jim je personál 
letadla zabavil, měli solidně „nakoupeno“. Jeden z 
těchto cestujících se během letu asi půl hodiny z 
neznámých příčin dobýval do schránky s kyslíkový-
mi přístroji pro případ nouze, až jej musela letuška 
velmi důrazně usadit. Zkrátka ostuda, jak má být.
 V Burgasu na letišti nastala drobná bitka o za-
vazadla. Zatímco jsme s manželkou a s dětmi stáli 
opodál a trpělivě čekali, až budou k dispozici naše 
kufry, cestující z České republiky se opět nezapřeli 
a drali se k pojízdnému pásu hlava – nehlava, 
ačkoli zavazadla začala vyjíždět asi až po deseti 
minutách. Začal jsem mít trošku obavy z toho, že 
na takové dovolené se mi líbit nebude…
 Cesta do Primorska z letiště trvala slabou hodin-
ku, během níž nás delegátka zevrubně seznámila 
s bulharskou mentalitou, místními zvyky a s věcmi, 
na které bychom si měli dávat pozor. Po příjezdu 
do hotelu nás čekalo milé překvapení: pokoje čisté, 
personál milý a usměvavý, k moři to byl opravdu 
jen kousek a místo, ve kterém jsme bydleli, patřilo 
v Primorsku k těm klidnějším. K našemu hotelu 
patřil dokonce i menší bazén, jenž naše děti ihned 
vyzkoušely. 
 V obchodech a restauracích bylo opravdu po-
měrně levně. Slušnou večeři tu pořídíte do 100 
Kč a milovníci piva a vína ocení jak kvalitu, tak i 

ceny těchto nápojů, které jsou v restauracích po-
dobné těm našim. V obchůdcích na ulici však není 
problém koupit láhev dobrého vína asi za 50 Kč a 
pivo ve dvoulitrové lahvi do 30 Kč. Večeřeli jsme 
každý večer v jiné restauraci a měli tak dostatek 
příležitostí ochutnat bulharskou kuchyni, kterou 
jsem si za těch pár dní doslova zamiloval. Kvalitu 
stravy mírně kazil jen fakt, že jídla nám nosili mírně 
vychladlá a v pořadí, jak se jim to zrovna hodilo, 
takže jsme v podstatě nikdy nevečeřeli všichni 
zaráz.
 Takže by se dalo říct, že všechno dopadlo nad 
očekávání dobře. Dovolená se vydařila a jediným 
černým puntíkem na jinak dokonalém týdnu byli 
všudypřítomní Češi a Slováci. Nevím proč, ale v 
momentě, kdy průměrný Čech opustí republiku, 
začne se chovat jako kretén. Zřejmě si užívá ano-
nymity, nicméně si neuvědomuje, že své krajany 
svým chováním zahanbuje. Samozřejmě takoví 
nejsou všichni, ale to, co jsem viděl v Bulharsku, 
mne jen utvrdilo v přesvědčení, že se máme ještě 
mnoho co učit. Mimo neuvěřitelný nepořádek, který 
po sobě Češi nechávají na plážích i jinde dokážou 
být také pěkně arogantní a leckdy se chovají, jako-
by jim celé Bulharsko patřilo. Přesně to chování, 
které nám kdysi vadilo u německých turistů, nyní 
praktikujeme sami. 
 Třešničkou na dortu byl folklórní večer bulharské 
kultury, což obnášelo zajímavý program, večeři a 
neomezené množství vína. Doslova mne šokovalo, 
jak se těsně před odjezdem zpět na hotely začala 
u soudků s vínem tvořit fronta lidí, kteří si stáčeli 
víno do PET lahví „na cestu“. Přece je to zadarmo, 
jsem tu cizí a nikdo mě nevidí...
 Na cestě zpátky do Česka jsme si opět užili pár 
spolucestujících v letadle, vyslechli si několik ne-
skutečně trapných opileckých vtípků a byli svědky 
další bitvy o zavazadla. 
 Podtrženo sečteno – dovolená byla fantastická 
a dokonalosti jí chybělo skutečně málo. Stačilo by, 
kdybychom se od vyspělých národů trošku přiučili 
a přestali se chovat jako čuňata. Jsem hrdý na to, 
že jsem Čech, ale jsou také chvíle, kdy se za tuto 
skutečnost upřímně stydím.

-mumma-

- Byt OV 1+1 Blansko – Chelčického, 33 m2, 3. p., po modernizaci…NC – 689.000 Kč
- Byt OV 1+1 Blansko – 9.května, 32 m2, 3. p., revitalizace domu…NC – 679.000 Kč
- Objekt pro bydlení a služby Blansko, 400 m2, informace jen v RK...NC – 4 990.000 Kč
- STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 882 m2, i část, IS hotové...NC – DOHODOU
- Zahrada Blansko – Podlesí, 374 m2, dřevěná chatka, voda, EE blízko...NC – 149.000 Kč
- Nájem OV 3+1 Blansko - Písečná, 76 m2, 3.p., výtah, nevybavený...NC – 9.000 Kč/měs.
- Nájem DB 1+1 Blansko – Dvorská, 34 m2, 2.p.,nevybavený...NC – 6.800 Kč/měs. vč.ink.
- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  210 m2, přízemí, parkování...NC – DOHODOU

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  NEMOVITOSTÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME BYTY A DOMY NA PRODEJ NEBO PRONÁJEM

 Rožmitálova 6, Blansko 
  

  
e-mail:

 

info@realitymacocha.cz
  

  

www.realitymacocha.cz
cena: 3 450 000,- Kč

Řadový RD po celkové rekonstrukci nedaleko centra města. V přízemí domu se nachází prostorná kuchyň, jídelna, obývací 

pokoj, koupelna a WC. V patře domu jsou 3 pokoje, koupelna a WC. Za domem se nachází menší udržovaná zahrádka, pergola 

a zděný zahradní domek. mob.: 777 857 739  

Blansko

cena: 990 000,- Kč

Pěkný rodinný domek 3+1 s dílnou, garáží

a dvorkem, klidné místo.

mob.: 777 857 739 

Ráječko Hledáme
Pro klientku s připrave-

nou hotovostí hledáme 

ke koupi byt 2+1 v dob-

rém stavu do 1,5 mil. Kč 

v Blansku.

mob.: 731 932 016



K - BANDK - BAND
 Hudební skupina pro každou příležitost

 - široký repertoár

 - zkušenosti

 - rozumná cena

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Freddieho sloupek
Pořád dokola

 Rozhořela se nedávno zajímavá diskuse ohledně 
plánované kruhové křižovatky, která by měla vyrůst u spor-
tovního ostrova. Četl jsem mnoho názorů, schvalujících 
stavbu i proti stavbě brojících a snažil jsem se v nich najít 
smysl. Obyvatelé domů, kteří u budoucí křižovatky bydlí, 
mají názor jasný, a to ten, že by se stavba uskutečnit ne-
měla, protože hrozí nečistota, poškození přilehlých budov 
a dopravní situaci nová křižovatka nevyřeší. Poukazovali 
přitom na kruhový objezd u bývalé pošty, který je perma-
nentně ucpaný. Dokonce jsem zaregistroval názor, že by 
měl být kruhový objezd posunut dál směrem na Rájec. 
Tento názor už jsem nepochopil vůbec, copak by měl 
kruhový objezd smysl tam, kde se nekříží žádné silnice? 
Možná však jen špatně chápu souvislosti. I to se stává.
 Ale popořadě. Chápu obavy obyvatelů přilehlých nemo-
vitostí. Pokud se v blízkosti jakéhokoli domova odehrává 
stavba, pak je to jistě pro život nepříjemné. Mnohdy však 
ale nezbytné. Silnice v té oblasti je v havarijním stavu, 
odbočit se dá jen s železnou trpělivostí, a pokud má 
komunikace vyhovovat, musí se zákonitě zrekonstruovat. 
Ať s kruhovým, či jiným řešením. Takže chvíli to obyvatelé 
budou muset vydržet tak jako tak. Rondel je podle mne 
ideálním řešením, které se osvědčuje všude ve světě. 
Opravdu si obyvatelé okolí plánované křižovatky myslí, 
že pokud by na místě vznikla třeba světelně řízená křižo-
vatka, měli by ovzduší čistší? To snad nemohou myslet 
ani z legrace.
 Situace s neustále ucpaným "kruháčem" v centru je ža-
lostná, to dobře ví každý, kdo tudy denně projíždí. Ovšem 
také je třeba se zamyslet nad tím, proč tomu tak je. Dle 
mého názoru za to může ten "génius", který se rozhodl 
omalovat všechny výjezdy z křižovatky zebrou pro pěší. 
Bezprostředně u výjezdů. Při situaci, kdy přijíždí vlak za 
vlakem a mnozí pěší se nevyznačují právě vysokou úrovní 
ohleduplnosti vůči vozidla řídícím spoluobčanům, pak je 
zákonitě situace taková, jaká je. Kdyby byly přechody pro 
chodce umístěny jen o kousek dál a pěší by se naučili 
přecházet po skupinkách, pak by bylo vše v pořádku. 
Opak je ale pravdou.
 Jinak ale v něčem s obyvateli lokality u mostu na spor-
tovní ostrov souhlasím. Není třeba tam kruhový objezd 
BUDOVAT. Stačí ho je postavit. Byli jste někdy v Anglii? 
Jako kruhová je tam řešena velká část z křižovatek. A 
nemusí se jednat o "stavbu století", jako to obvykle bývá 
u nás. Na prostředek silnice se udělá "bobek" a kolem něj 
se vesele jezdí. Jde totiž daleko víc o pochopení dopravní 
úpravy než o to, jak ta stavba monumentálně vypadá. 
Kruhové objezdy u nás se však většinou opravdu "budu-
jí", až mám z jejich staveb pocit, že daleko důležitějším 
aspektem při jejich výstavbě je někomu vyplacená tučná 
provize od stavební fi rmy, která postaví objezd na klíč 
(bratru za několik milionů) místo toho, aby se opravdu 
řešila doprava.
 A nechoďte na mě prosím s žádnými Unijními příkazy 
či standardy, které vyžadují kruhové objezdy podle stejné 
šablony.
 Takový kruhový objezd anglického střihu je postavený 
za pár dní a účinek má stejný. Jde totiž jen o to, abychom 
používali více zdravého rozumu. I když je venku teplo a 
přemýšlení může slabší jedince vyčerpávat.
Hezký den.

Freddie (freddiemail@email.cz)734 514 325
734 514 325

Tábor s dvacetiletou tradicí

Půlmaraton s dárkem!

Víte?
nevíte?

Nových parkovišť 
se dočkají také v Rájci

 Po vlně rekonstrukcí, která zaplavila Blansko, se 
dočkají i obyvatelé Rájce. Blanenský Deník přinesl 
informaci, ve které uvádí, že zastupitelé města Rá-
jec-Jestřebí plánují výstavbu tří nových parkovišť 
v rámci městské části Rájec. Nejdůležitějším by 
mělo být nové parkoviště u vlakového nádraží, kde 
denně stojí auta přímo v ulici a v pracovní dny se 
řada vozů táhne desítky metrů od nádraží. To také 
vede v zužování dopravních pruhů a větší auta už 
mají problém se bez obtíží vyhnout. Parkoviště by 
také mělo být podle slov starosty města oplocené a 
osvětlené pro zvýšení bezpečnosti zaparkovaných 
vozů.
 Další parkoviště by mělo vyrůst u základní a ma-
teřské školy v Rájci, kde také žádné parkoviště není 
a opět se parkuje pouze na ulicích. V neposlední 
řadě se má objevit nové parkoviště na sídlišti v ulici 
Komenského. Po rekonstrukci kanalizace a vodovod-
ního potrubí na ulicích Hradisko a Šafranice se tak 
bude jednat o další větší projekt, který zastupitelé 
plánují. Na detailní informaci si ale obyvatelé Rájce 
budou muset počkat do doby, než bude vypracovaná 
projektová dokumentace.

-sko-

Pozvánka
 Vedení ZŠ a MŠ Blansko, Dvorská 26 srdečně 
zve bývalé učitele, vychovatele, zaměstnance školy 
a absolventy ke společnému setkání na oslavách k 
50. výročí založení školy.
 Velmi rádi Vás uvítáme dne 1.9. 2014 od 10,00  
hodin. Současní žáci se svými učiteli připravili pro-
gram, při kterém můžete zavzpomínat na svá školní 
léta, podívat se, jak se škola změnila a prostředí, ve 
kterém se děti učí. 
Program: 
10,00 – 10,15 přivítání hostů
10,15 – 11,00 vystoupení hudební skupiny Kaštánci
11,00 – 12,00 prezentace školy
 11,00 – 11,15 –  sborovna prezentace projekty
 11,15 – 11,30 –  učebna anglického jazyka 
            –  anglický jazyk
 11,30 – 11,45 –  učebna fyziky 
 11,45 – 12,00 – učebna informatiky
12,00 – 13,30 setkání pedagogů s pamětníky školy, 
hosty a vedením města
13,30 – 14,00 velká tělocvična – vystoupení žáků 
školy
14,00 – 15,00 malá tělocvična – divadelní předsta-
vení v nastudování žáků školy
 Těšíme se na setkání s vámi!

Vedení, zaměstnanci a žáci školy

Lodní modeláři opět 
úspěšní

 V Jižních Čechách v Borovanech se ve dnech 13. 
- 14. 6. 2014 na rybníku Pražan konalo Mistrovství 
České Republiky žáků. Tohoto Mistrovství se letos 
zúčastnilo 45 žáků se 104 modely, kteří byli z 8 krajů. 
Z blanenského klubu Lodních Modelářů se bohužel 
zúčastnili pouze dva modeláři, a to Štégner Michal 
a Podrazil Jonáš.

 Pořadatelé připravili závodníkům výborné pod-
mínky za přispění mnoha sponzorů, a tak se taky 
žáčkům dobře závodilo. Naši závodníci byli součástí 
družstva Jihomoravského kraje. Děvčata a chlapci si 
tam vytvořili bezva kolektiv, protože se znají i z jiných 
soutěží.
 Štégner Michal startoval ve čtyřech kategoriích a 
přijel obhajovat titul Mistra České republiky z roku 
2013 ve třech kategoriích. Michal se specializuje na 
skupinové závody rychlostních modelů a zvítězil v 
kategorii Mini Eco Expert, Mini Eco Team a obhájil 
tak oba dva tituly z loňského roku. 
 Podrazil Jonáš je závodník, který jezdí ve všech 
kategoriích a obhajoval také titul Mistra České 
republiky v jedné kategorii, což se mu nepodařilo. 
Dále chlapci soutěžili v kategorii Mini Eco Team ve 
složení Štégner, Podrazil, Boček a spolu tak získali 
titul Mistrů České republiky.   
 Výsledkové listiny a fotografi e najdete na adrese 
klombk.sweb.cz 

Vičar Miroslav, předseda KLoM Blansko

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

SUPER VOLBA PRO ŠKOLNÍ ROK

33  v 1
Dále jsme pro vás připravili:
 * papučky vel. 18 - 36 * BIO pantofl e*
 * sportovní a vycházkovou obuv *
 * školní tašky a batohy *
 * pytlíky na obuv a cvičební úbor *

pro vás připravili:

přezůvky, cvičky,přezůvky, cvičky,
lehká vycházková obuvlehká vycházková obuv

 Dvacet let. Doba, za kterou účastníci běžného letního tábora obvykle stihnou dospět minimálně 
do věku vedoucích, pokud ne rovnou do věku rodičů, kteří na tábor vyšlou své vlastní ratolesti.

 Na táboře blanenského klubu 
Asociace rodičů a přátel zdravot-
ně postižených v ČR je to ovšem 
trochu jinak.
 „Náš letní tábor, který se letos 
pod hlavičkou Asociace koná už 
podvacáté, se s časem přejmeno-
val na Letní psychorehabilitační 
pobyt. Nejezdí s námi totiž jen 
postižené děti, ale i mentálně a 
tělesně postižení dospělí. Někteří 
z nich se už dají považovat prak-
ticky za inventář – nevynechali 
snad ani jediný ročník,“ směje se 
vedoucí tábora Blanka Bendová.
 Sedmidenní letní pobyt se letos 
opět odehraje v ubytovacím zaří-
zení tělovýchovné jednoty Orel v 
Dolních Bojanovicích. „Loni jsme 
tam byli nesmírně spokojeni, pro-
to se vracíme, mimo jiné i kvůli 
nesmírně vstřícnému, přátelskému přístupu. Je 
dost těžké najít místo, kde nám za přijatelnou cenu 
nabídnou nejen komfort, který naše děti nezbytně 
potřebují, ale také upřímné přijetí. V areálu je navíc 
hřiště, která rádi a často využíváme, protože jedním z 
cílů psychorehabilitačního pobytu je zvýšení kondice 
účastníků,“ vypráví vedoucí tábora.
 Účastníky tak čeká nejen celotáborová hra na 
téma „superhrdinové“, ale také výlety do okolí včetně 
oblíbené zoologické zahrady v Hodoníně. Chybět by 
nemělo ani malé překvapení v podobě nafukovacího 
hradu a samozřejmě diplomy a drobné odměny.  
 Plánovaných sedm dní tak jistě uteče jako voda, a 
tak se nabízí otázka, zda by tábor neměl být o něco 
delší. „Ideální čas pro zdravotně postižené děti je 
skutečně 10-11 dnů, a to jak pro samotné účastníky, 
tak i pro jejich rodiny,“ přikyvuje Blanka Bendová. 
Překážkou jsou však fi nance, kterých se chronicky 

nedostává. „Bohužel vzhledem ke zdravotnímu stavu 
účastníků musíme mít zajištěny určité stravovací 
i hygienické podmínky a cena ubytovacích služeb 
stále roste,“ přiznává.
 Se zajištěním fi nanční stránky psychorehabilitač-
ního pobytu tak už tradičně každý rok pomáhá celá 
řada sponzorů. „Naším dlouholetým podporovatelem 
je Autos Kunštát, ti přispívají už řadu let. Pak je to 
jistý pan podnikatel z Blanska. Přispěl nám také 
jeden z jednatelů brněnské fi rmy Disa, no a nesmím 
zapomenout na pana místostarostu Jiřího Crhu. Ten 
o práci Asociace se dlouhodobě aktivně zajímá a po 
několik let byl dokonce naším pravidelným táborovým 
hostem,“ říká energická vedoucí.
Na letošní tábor i díky štědrosti dárců odjelo 14 
účastníků ve věku od 33 do 9 let za doprovodu 2 
zdravotnic a dalších 3 vedoucích.

-r-

 Občanské sdružení Sportuj s námi připravilo na SOBOTU 30. srpna 2014 na náměstí Republiky 
v Blansku již 19. ročník Půlmaratonu Moravským krasem, který pořádá od roku 2011 a nad kterým 
převzal záštitu místostarosta města Ing. Jiří Crha. 
 Jsou připraveny tratě pro tréno-
vané i netrénované běžce. Pokud 
se necítíte na trať hlavního běhu 
Půlmaratonu Moravským krasem 
na 21,1 kilometru, můžete běžet 
Městský běh na 2,4 km.
 Pro úplné začátečníky je letos 
poprvé připraven Lidový běh na 
800 metrů. Pro nejmenší děti do 
7 let jsou připraveny Dětské běhy 
v délce od 60 do 100 metrů. Tyto 
běhy by měly být zakončením 
projektu Děti sportují s námi, který 
probíhal v sedmi blanenských 
mateřských školách. Chceme po-
prosit rodiče, aby nezapomněli 
své dítě do závodu zaregistrovat, 
aby je tak nepřipravili o radost z 
účastnického trička a medaile, 
které na každé dítě v cíli čekají. 
Připraven je i Běh maminek s 
kočárky.
 Připomeňme jen, že dosavad-
ními rekordmany Půlmaratonu 
Moravským krasem jsou Jan 
Pešava (Dukla Praha) s časem 
1:05:34 a Iva Jurková (Slovácká 
Slávia Uherské Hradiště), čas 1:15:10. Oba rekordy 
byly vytvořeny shodně v roce 1997, kdy byl PMK 
Mistrovstvím ČR.
 Na všechny běhy se můžete registrovat osobně v 
Informační kanceláři města Blanska (Rožmitálova 6) 
nebo v Městském informačním středisku Boskovice 
(Masarykovo nám. 1). Pořadatelé však doporučují 
pohodlnou on-line registraci na www.pulmaraton-
blansko.com. 
 Pokud jste se nestihli zaregistrovat na Půlmaraton 
Moravským krasem do konce července a ztratili jste 
tak možnost registrace s tričkem, nevadí! Můžete 
využít akce „Dárek od NEWLINE“.
 Pokud se na některý z běhů zaregistrujete v 
srpnu, dostanete speciální láhev na sportovní gely 

od společnosti NEWLINE! Podrobné informace a 
podmínky najdete na webových stránkách běhu.
 Dění na náměstí bude letos poprvé možné sledo-
vat na velkoplošné obrazovce, kde se budou střídat 
záběry z běhů, rozhovory s běžci a diváky, on-line 
výsledky všech běhů a kde také díky lokátorům Gina 
uvidí diváci aktuální pozice vybraných běžců na trati 
hlavního závodu.
 Půlmaraton Moravským krasem již není jen záleži-
tostí pouze pro vytrvalostní běžce, ale tato celodenní 
sportovně kulturní akce má za cíl přilákat k běhání 
celé rodiny. Proto – Přijďte a běhejte!
 Podrobné informace získáte a zaregistrovat se 
můžete na www.pulmaratonblansko.com

-jp-

Program Půlmaratonu Moravským krasem 2014
12.20 Ukázka programu  TacFit 
12.40 Vystoupení MC Paleček 
12.50 Slavnostní zahájení sportovně kulturní akce
13.00 Start Lidového běhu na 800 m
13.10 Loutkové divadélko LAPION
13.20 Start Městského běhu na 2,4 km
13.40 Vystoupení aikida
13.50 Běh maminek s kočárky
14.00 Start dětí s rodiči
14.10 Start dětí bez rodičů do 5 let
14.20 Start dětí bez rodičů - 6-7 let
14.30 Koncert skupiny Žlutý pes s Ondřejem Hejmou
16.00 Start půlmaratonu – 21,1 km
16.20 Vyhlášení vítězů Městského běhu na 2,4 km
16.30 Loutkové divadélko LAPION
16.40 Hudební vystoupení skupiny Třetí zuby
18.00 Vyhlášení absolutních vítězů 1/2maratonu
18.30 Vyhlášení výsledků kategorií v rámci 1/2maratonu
19.00 Vyhlášení týmového běhu v rámci 1/2maratonu
19.10 Hudební vystoupení skupiny Třetí zuby
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Na kávě s Janou Kopeckou

S rájeckou kastelánkou o tom, jak se žije 
na zámku, o největších pokladech a taj-
ných chodbách i o jednom velkém přání.

Sponzor rubriky:

10 x 6 let v Blansku
s Majkem Polákem
7. díl: 1989 - 1994

   S mými dětmi jsem jezdil na pionýrské tábory do 
Jedovnic s Felklem a do Protivanova s Pavlíkem. 
Ze začátku oddílový vedoucí, pak sporťák a s 
Brázdou naposledy jako zástupce vedoucího. Přes 
den program a starost o děti, večer pak porady a 
samozřejmě i zábava s oddílovými vedoucími. Bylo 
to náročné!  Nevím, jak jsme to s kamarády mohli 
všechno zvládnout, ale krásné vzpomínky zůstaly 
dodnes.
 Šel jsem takto jednou s dětmi ze sáňkování na 
zasněžené přehradě domů a vidím bývalého spolu-
žáka Vykydala stát na kašně u banky a něco povídá. 
Po chvíli mi bylo jasné, že začíná nová doba. A bylo 
tomu tak! S Ducháčkem, Jakubcem a dalšími jsme 
byli za OF kooptování do předvolebního zastupi-
telstva a zvolili jsme první porevoluční starostku 
Šosovou.
 Rozvod manželství a vyhazov z ČKD, kam jsem 
se sice za přispění Rujbra a soudu mohl po půl 
roce vrátit, mne donutily přehodnotit priority. S 15 
kamarády jsme založili společnost Kaspo. Pronajal 

se bufet na nynějším okresním soudu a s Popelkem 
jsem znovu začal dělat pingla. Zase se objevili kolem 
mne noví lidé – právníci, doktoři a byla to paráda! 
 Malá privatizace nám přinesla nájem několika 
obchodů, ale hlavní zájem jsme bohužel soustředili 
na nákup bezcenných trafi k PNS. Při naší naivitě 
a učení se podnikání jsme zapoměli, že karty měli 
VIP už dávno rozdané a na nás amatéry zůstaly jen 
drobky. Zkrachovali jsme a já, snad i ze stresu v 
posledních letech, vážně onemocněl. Dožít se konce 
milénia měl být zázrak!

Nyní
 Na letní tábory, dnes již pro rodiče celkem dost 
drahé, se už zase děti jezdí rekreovat. Už to není 
o 200člených skupinách a třítýdenních turnusech 
ve velkých rekreačních oblastech, ale menších 
skupinách zaměřených na speciální činnosti a po 
kratší dobu. Každopádně je to pro děti a jejich vývoj 
velmi prospěšné. Naučit se žít v kolektivu, muset se 
podřídit autoritám a umět se postarat sám o sebe 
totiž dnes mnoha mladým chybí.

 V souvislosti s dětmi mne pře-
kvapila zpráva, kolik se jich v 
Blansku nedostalo do mateř-
ských školek. Že se neposta-
ví v nemocnici školka pro děti 
zaměstnanců z ekonomických 
příčin se dá pochopit, ale už 
méně logické mi připadá, že není 
možné zprovoznit bývalé objekty 
školek a jeslí, jako jsou na K.J.
Mašky, u ZŠ Dvorská a další. 
Že by městu stačilo pár tisíc z 
pronájmu, když by se dalo umístit 
do školek spousta dalších dětí a 
jejich rodiče by mohli pracovat?

Miloš Polák

Po utajených místech 
Moravského krasu

 Novináři se určitě vždycky ptají, jaké to je 
bydlet na zámku. Takže?
 Znamená to především být zaměstnaný od rána do 
večera. Bydleli jsme v Buchlovicích, v Lysicích a teď 
tady, ale ono to, že kastelán bydlí na zámku, má svůj 
důvod. Do Lysic jsem několik let dojížděla a bylo to 
dost náročné i pro rodinu, protože řada akcí na zámku 
probíhá až večer a vracela jsem se pozdě. Jinak platí, 
že zámky jsou staré budovy, tudíž mají silné zdi a 
vysoké stropy, díky nimž je to v létě chládek, a v zimě 
docela příjemně. Má to zkrátka své kouzlo.

 Jak jste vlastně doputovala na místo rájecké 
kastelánky?
 Pocházím z moravského Slovácka. Původně 
jsem učila, můj muž pracoval jako zahradník na 
zámku v Buchlovicích. Později jsme se přestěhovali 
do Lysic, kde jsem začala pracovat na zámku i já, 
pak jsem nějakou dobu působila v Boskovicích u 
pana Mensdorffa. Nejsem ten typ, který by zůstal 
celý život na jednom místě, ráda zkouším, jak 
věci fungují jinde. Pak přišla práce pro Památkový 
ústav v Brně, a když se na začátku sezony 2001 

uvolnilo místo kaste-
lána v Rájci, tak jsem 
nastoupila sem.

 Ovlivnilo vaše po-
volání nějak vaše 
děti? Prováděly tře-
ba někdy na zám-
ku?
 Ne, musím říct, že 
ani syna ani dceru 
průvodcovství nikdy 
nelákalo (smích). 
Oba jdou spíše v 
manželových šlépě-
jích a jsou zaměřeni 
na přírodovědu. Rádi 
sice přijdou s kama-
rády na výstavu nebo 
noční prohlídky, ale 
historie není zrovna 
jejich vášní. Syn je 

botanik, pracuje v Akademii věd v Průhonicích 
a kromě působení v zahraničí, v Indii nebo Jižní 
Koreji, prováděl satelitní mapování výskytu rostlin 
v Moravském krasu. Dcera by se po maturitě zase 
ráda věnovala studiu kartografi e.

 Které historické období máte vy sama nejra-
ději?
 Já mám ráda renesanci a potom 19. století, jak 
se mu hezky říká „století páry“. Byla to fascinující 
doba objevů. Ráda bych asi žila v Praze doby Vojty 
Náprstka, kdy zde bylo možno potkávat všechny ty 
slavné osobnosti naší historie. Zajímavé dějiny má 
však i rájecký zámek, přestože byl vystavěn až v 
18. století coby letní sídlo Salmů. I tady se scházely 
nesmírně zajímavé osobnosti. Například Karel Josef 
ze Salmu, který stavbu zámku dokončil poté, co jeho 
otec zesnul, byl třeba zakladatelem první zednářské 
lóže na Moravě...

 Má Rájec také nějaké tajemství?
 Každé historické sídlo má nějaké své tajemství. 
Jsou tu třeba tajné chodby, které vedly pod knihov-
nou, umožňující odposlouchávat soukromé hovory v 
sále. Rozhodně má rájecký zámek nesmírně silného 
genia loci, tedy ducha místa. Jak už jsem zmínila, 
Salmové byli významní průmyslníci a nikdy nechy-
běli v centru společenského dění. Navštěvovala je 
zde také řada osobností, kupříkladu Josef Dobrov-

ský, pracoval zde ale také syn Boženy Němcové 
Karel, a samozřejmě sem přicházeli i všichni slavní 
badatelé v oblasti Moravského krasu.
 Zámek má navíc tu zvláštnost, že na rozdíl od ji-
ných památkových objektů je zde zachován původní 
mobiliář. Nejsou sem svezeny věci z depozitářů a 
tak každý předmět nebo obraz tu má svůj příběh. 
Třeba lodní maríny, námořní obrazy v prvním patře 
zámku, pocházející ze 17. století, kupoval Antonín 
Karel Salm v Belgii přímo do těch místností, kde je 
můžeme dnes vidět.

 Stále ještě není dořešena otázka restituce 
Salmů, jak tato skutečnost ovlivňuje provoz 
zámku?
 Je to složité, protože už 24 let dostává zámek 
jen nejnutnější peníze na opravy. Na prostředky 
z nejrůznějších dotačních programů nemůžeme 
kvůli nedořešenému restitučnímu sporu dosáhnout 
a na vzhledu zámku už to začíná být znát, i když 
se samozřejmě snažíme se zaměstnanci udržovat 
zámek, park i zahradnictví v co nejlepším stavu, už 
jen kvůli návštěvníkům.

 Jak se vlastně plánuje návštěvnická sezona 
na zámku a jak daleko dopředu při svých plá-
nech díváte?
 Plánujeme většinou alespoň rok dopředu. V lednu 
už mám většinou vše nasmlouvané, termíny výstav, 
témata nočních prohlídek a podobně. Pravidelně 
opakované akce, jako jsou květinové výstavy, mají 
v kalendáři své pevné místo od března do podzimu, 
a pak mezi ně plánujeme další program, jako jsou 

noční prohlídky, vaření gulášů nebo výtvarné vý-
stavy. Kromě toho chceme každý rok návštěvníkům 
ukázat některá místa, kam se běžně nedostanou. 
Takto jsme už dočasně zpřístupnili sklepy, druhé 
patro, kde žilo služebnictvo a děti a které není běžně 
přístupné, nebo – to bylo zrovna letos – půdy.

 Co je ale to hlavní, nač byste chtěla návštěv-
níky do Rájce pozvat?
 Nejdůležitější je to, co u nás návštěvník pocítí už 
při vstupu, ta atmosféra, které zůstává udržováno v 
nezměněné podobě už mnoho let. Kouzlo starých 
časů, kdy třeba i paní Salmová řekne při pohledu 
na obraz v jídelně, že si pamatuje, jak jej na stej-
ném místě vídala viset už v době, kdy byla děvče. 
Rájecký zámek je zkrátka krásnou ukázkou aristo-
kratického rodinného sídla z 18. a 19. století. Máme 
zde navíc nejen cenné obrazy, ale i unikátní sbírku 
horského křišťálu nebo málo vídanou kolekci řádů 
zlatého rouna. To vše rozhodně stojí za návštěvu.

 Na závěr se vždycky ptám, co byste si přála, 
kdybyste směla mávnout kouzelným proutkem 
a vaše přání by se vyplnilo...
 Já bych přála své rodině i všem lidem hlavně 
zdraví, protože když je zdraví, tak to ostatní jde 
mnohem snáz. A pokud jde o zámek, tak bych si 
přála, abych se dožila toho, až bude jednou po roz-
sáhlé opravě opět tak krásný jako býval v minulosti 
a jak nám to o něm prozrazuje stavebně historický 
průzkum: bílé bosáže, zelené okenice, fasáda v 
krémové barvě odstínu caffé latte... Takovou krásu 
bych si rozhodně nenechala ujít.

-kkuc-

 Moravský kras si lidé spojují hlavně s Punkevními jeskyněmi a Macochou. Na těchto místech 
začínají, ale také často končí kroky většiny návštěvníka, a velká část přírodního bohatství krasu tak 
zůstává neobjevena.

 Co všechno Moravský kras nabízí? Jak využít 
jeho potenciál v pedagogice a volnočasových akti-
vitách?Jak prezentovat a propagovat tuto turistickou 
lokalitu návštěvníkům? Na tyto a mnohé další otázky 
budou hledat odpovědi účastníci workshopů, které 
v létě a na podzim v Moravském krasu pořádá Lip-

ka – školské zařízení pro environmentální 
vzdělávání.
 Semináře jsou určené jak pro poskytovate-
le služeb v cestovním ruchu, tak pro učitele a 
vedoucí volnočasových organizací, kteří zde 
získají mnoho tipů pro výuku či práci s dětmi a 
mládeží. Účast na seminářích je bezplatná, je-
likož akce probíhají v rámci projektu Turismus 
v krase a kras v turismu, který byl fi nančně 
podpořen z Operačního programu přeshra-
niční spolupráce mezi Českou a Slovenskou 
republikou. Navíc bude účastníkům hrazena 
doprava a zajištěna strava i ubytování.

Termíny seminářů:
 29. – 31. 8. 2014, Ochoz u Brna
 19. – 21. 9. 2014, Rudice
 17. – 19. 10. 2014, Ostrov u Macochy

 Kontakt: Dana Nováková, manažerka projektu, 
dana.novakova@lipka.cz, 605 541 224 nebo Barbora 
Appelová, barbora.appelova@lipka.cz, 720 996 850

-kkuc-

Běžecký a kondiční TRÉNINKTRÉNINK 
* pro skupiny i jednotlivce, fi tness trénink

* masáže, výživa a poradenství

* běžecké a kondiční kempy

* tréninkové plány na míru

*** www.relax-fi t.cz  *** tel. 777 975 754

s Honzou 

Kohutem
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Fotoseriál: Světlem, nití, stříkací pistolí

Reakce - polemiky

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

Výletní hospůdka v Horní Lhotě

U KAŠTÁNKAU KAŠTÁNKA
* Dětské hřiště, přírodní koupání, trampolína

* Ideální pro rodiny s dětmi, rodinná atmosféra

* Teplá i studená kuchyně za lidovou cenu

* Venkovní grilování - kýta, krůta, steaky...

* Zabezpečení svateb, rodinných oslav apod.

* Přes léto živá hudba - sledujte náš FB!

* Možnost cateringu - připravíme, dovezeme

Prázdninová otevírací doba:

 po - pá 16 - 22 hod.

 so - ne 14 - 22 hod.
Pro skupiny otevírací doba dle dohody!

Tel. 777153287
Facebook:
Hospůdka 
U Kaštánka

Blanenská litina září 
v původní kráse

Je to krásná práce

 Čím vším lze malovat? Na výtvarné dílně v 
Galerii města Blanska, už tradičně pořádané 
na přelomu prázdnin, se kreativní děti a dospělí 
rychle naučili, že k výtvarné práci lze použít 
a využít prakticky vše. Dílna jako obvykle re-

fl ektovala celoroční výstavní program galerie: 
díla Standy F. Müllera, Jiřího Franty a Davida 
Böhma, Václava Stratila, Jiřího Poláška, Michala 
Czinegeho, Jany Želibské, Čestmíra Sušky a 
dalších.

 Sedm až deset let. Tak dlouho měla původ-
ně zabrat kompletní obnova souboru sedmi 
historických litinových soch z 2. poloviny 19. 
století, zdobících nádvoří blanenského zámku 
a Wanklovo náměstí. Díky dotaci z Programu 
rozvoje venkova bylo možné dokončit kom-
pletní rekonstrukci všech sedmi plastik během 
několika měsíců a sochy se mohly vrátit na 
své původní podstavce už v polovině letošních 
prázdnin.

 „Odhadované náklady na projekt činily půl mi-
lionu. To je pro rozpočet města značná částka. 
Pokud bychom nenašli jiný zdroj fi nancování, zřej-
mě bychom nezvládli opravit více než jednu sochu 
ročně,“ říká Jaroslava Musilová z městského úřadu 
Blansko.
 Finální cena opravy, kterou formou veřejné sou-
těže získala fi rma Marston, se nakonec ustálila na 
částce 421 000 Kč, přičemž dotace Z fondu rozvoje 
venkova pokryla 90 % nákladů.
 „Rádi bychom, aby restaurované litinové sochy 
sloužily coby veřejně přístupná expozice pod širým 
nebem, propagující historii blanenské umělecké liti-
ny. Doufáme také, že samotné restaurátorské práce, 
které jsou vzhledem k rozsahu unikátní, přitáhnou k 
blanenskému muzeu pozornost odborné veřejnosti 
a zvýší jeho prestiž v odborných kruzích,“ uzavřela 
Jaroslava Musilová z odboru investic Městského 
úřadu Blansko.

-kkuc-

 Vaše restaurátorská dílna v posledních měsí-
cích pracovala na litinových sochách z Blanska. 
Můžete tu zakázku lépe přiblížit?
 Jde o soubor sedmi soch z litiny v podživotní 
velikosti, které byly odlity dle původních dřevěných 
modelů, ale chyběly jim některé části. Ty jsme museli 
dotvořit buď podle katalogových kreseb, nebo podle 
jiných dochovaných kopií, což byla nakonec cesta, 
kterou jsme zvolili, i když byla o něco náročnější.
 Kdybyste měl tuto zakázku nějak zařadit nebo 
ohodnotit – je velká nebo malá? Rutinní nebo  
náročná?
 Pokud jde o rozměry, dělali jsme už podstatně 
větší věci, takže by se dalo říct, že pro naši dílnu je 
to zakázka střední, nebo spíše menší, ale rozhodně 
krásná. Dnes málokdo dokáže ocenit mistrovství, 
které je za výrobou litinových soch skryto. Slévárny 
musely mít velmi schopné řemeslníky. Sochu je totiž 
nutné nejen vytvořit, ale také rozdělit na části, které 

je možné danou technologií odlít. Díly jsou pak ná-
sledně pomocí čepů spojeny tak, že je nezasvěcený 
člověk vnímá jako jeden celek.
 O jakou technologii jde? Stále se odlévá do 
písku, tak jako dřív?
 Ano, je to jedna z tradičních metod, kdy se dřevěný 
model obtiskne do směsi písku a jílu a tak vznikne 
forma pro odlévání. Každá slévárna má svůj vlastní 
„recept“, hlavní je, aby formovací hmota byla dost 
jemná a dokázala zachytit i drobné detaily. Druhá 
slévárna Blansko je, dá se říct, pokračovatelem 
původní slévárny, která kdysi sochy odlévala. O to 
byla ta práce zajímavější.
   Překvapily vás sochy něčím?
   Překvapily, to snad ani ne. Vzácná byla především 
příležitost restaurovat hned sedm litinových soch 
najednou. Větších litinových plastik je málo a tak 
velký soubor, jako má ve svých sbírkách muzeum 
Blansko, se hned tak nepotká. Většinou narazíte jen 
na jeden-dva kusy.
 Vím, že jste si do své dílny odvezl i několik 
starších kopií opravovaných soch získaných z 
okolních zámků. Proč vlastně?
 Jako podklad pro restaurování měly původně slou-
žit katalogové kresby získané ze sbírek blanenského 
muzea. Šlo zřejmě o nabídkové katalogy samotné 
slévárny, která takto prezentovala své výrobky 
zákazníkům. To ovšem mělo svá úskalí, protože 
plastiky byly zachyceny jen v jednom pohledu, což  
nám ne vždy poskytlo dostatek informací. Třeba 
soše Danaovny chyběla hlava. Bez získání starší 
kopie pořízené z původní formy bychom nevěděli, 
jak vypadala socha zezadu, jaký měla účes. Díky 
zápůjčce ze zámku Rájec-Jestřebí jsme mohli sochu 
zrestaurovat do původní podoby.
 Jak se k žádostem o zapůjčení soch z inventářů 
stavěli kasteláni? Přece jen to zodpovědnost...
 Nesmírně vstřícně, až mě to samotného pře-
kvapilo. Vše jsem jim vysvětlil, poslal fotografi e 
restaurovaných soch a nebyl problém se domluvit. 
Spolupráce v této oblasti funguje a lidé jsou ochotni 
se zapojit, když jde o dobrou věc, což je rozhodně 
příjemné zjištění.

-kkuc-

O rekonstrukci blanenské litiny se sochařem Jiřím Markem

Jiný pohled Jiný pohled 
na jednosměrkyna jednosměrky

aneb „Kdo to zaplatí?“

 Vážení, v posledním čísle jste se opět zmínili o 
jednosměrce kolem kostelíka. O té se toho už napsalo 
víc než o jakékoliv jiné ulici v Blansku a snad i v celé 
republice. Člověk má skoro pocit, že je to jediná 
jednosměrka široko daleko, tolik se toho kolem ní 
nadělá. Za zrušení a zřízení se píší petice a situací 
nějakých padesáti lidí se zabývalo prý i ministerstvo.
 Bydlím na Písečné a taky mi na příjezdu k domu 
zřídili jednosměrku. Letos to bude pět let. Nikdo ji s 
námi neprojednával, nikde o ní nebyla řeč,  nikdo 
nepsal petice. Možná proto, že jde o jednosměrku 
na sídlišti, kde se lidi raději zavřou ve svých bytech 
a na to, co se děje kolem, kašlou.
 Od roku 2009 proto musím jezdit oklikou, stejně 
jako pár stovek dalších lidí. Já sám to svým způso-
bem chápu a vlastně si myslím, že jednosměrka na 
Jasanové má svůj smysl. Stačí jedno parkující auto, 
aby se Jasanová ucpala, nemluvě o popelářích nebo 
zásobování. Určitě je lepší odklonit část dopravy stra-
nou než vytvářet nebezpečné situace, o těch nervech, 
které člověku při čekání za kukavozem vytečou, ani 
nemluvím.
 Ovšem není to jen tak. Nová cesta je delší asi o 300 
m, naše rodina ji musí použít 2-4x denně, tudíž ročně, 
ať chceme nebo nechceme, najezdíme nejméně o 
328,5 km víc. To je docela dost, že? Při průměrné 
spotřebě 7 l/100 km a ceně 37 Kč/litr benzínu to 
ročně dělá 1736 Kč. Za pět let to máme 8680 Kč. 
Tolik jen naše rodina na spotřebě benzínu zaplatila 
za to, aby Písečná byla bez problémů průjezdná. A 
kolik nás takových na Písečné bydlí? Padesát? Sto 
nebo stodvacet? Celkový nárůst nákladů na benzín 
za pět let: něco mezi čtyřmi sty tisíci a milionem.
 Štve mě, že se o lidech, co se zřízení jednosměrky 
v blízkosti svého bydliště brání, mluví málem jako o 
starých strukturách a nepřátelích pokroku, a nikdy 
nikoho nenapadne zmínit, že jde o opatření, ze kte-
rého někteří profi tují, ale jiní ho platí ze své kapsy.
 Jak by se na městě asi tvářili, kdybych tam přišel 
a sdělil, že rád přispěji k plynulosti dopravy, když mi 

uhradí náklady, co kvůli toho mám? Jak by se tvářili 
moji sousedi z Jasanové, kdybych jim řekl: fajn, já 
nemusím kličkovat mezi auty, vy máte pod okny větší 
klid, profi tujem na tom oba, půjdem napůl, dostanu 
ročně osm stovek? Jak by se tvářili všichni ti, co se 
podepsali pod zřízení jednosměrky u Marxovky?
 Dobře to vím: kysele. Každý má rád, když mu věci 
fungují a jeho to nic nestojí. Taková už je lidská pova-
ha. Ale uvědomit si, že nic na světě není zadarmo, to 
by si obhájci všech těch „nejlepších řešení“ konečně 
už mohli.

-jp-

ReakceReakce
 Vážená redakce, dovoluji si požřádat o zveřejnění 
reakce na článek z Monitoru č. 13/2014, ve kterém 
je opakovaně zmiňováno moje jméno.
 Odpověď vedoucího odboru KOM p. Riznera po-
važuji za naprosto nehoráznou lež.
1) Hovořil jsem se starostou Polákem, s p. Alexou i 
s ing. Peterkovou z odboru KOM.
2) K p. Riznerovi jsem se nedostal, neboť jsem byl 
opakovaně odfi ltrován jeho podřízenou úřednickou 
smečkou s odkazem, že je p. Rizner dlouhodobě 
nemocný (lze oložit výpisem tel. hovorů).
3) Harmonogram prací se objevil až v době, kdy jsem 
začal vyhrožovat zveřejněním v médiích (zhruba 3 
týdny po zahájení prací).
4) Dle sdělení odboru KOM již nebude možno po 
zateplení ukotvit satelitní parabolu na fasádu domu, 
což je v rozporu s tvrzením právničky Pejchalové ze 
Sdružení nájemníků.
5) Dle mého názoru se nejedná o rekonstrukci bytu, 
ale o zásahy do konstrukce domu (střecha, zateplení, 
stoupačky).
6) Koupelna byla opravena za mé fi nanční spoluú-
časti (ne nepodstatně), parabola byla instalována na 
mé náklady, taktéž demontáž, i opětovná montáž.
 Jako dlouholetý nájemník města pochopitelně 
vítám revitalizaci bytového domu. Mrzí mne však 
především arogance vlastníka, účelové lži a propa-
ganda ve smyslu, že já jsem ta osoba, která vše brzdí 
a zdržuje. Proto ještě jednou žádám představitele 
města: Nelžete a važte si svých nájemníků a voličů!

Pavel Němec
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100. narozeniny

Rekondiční pobyt vozíčkářů

Fotoseriál: Baseballové 
mládí na Jahodovém poli

Fotoseriál: Fotoseriál: 
Klára KučerováKlára Kučerová

 Již posedmé koncem července ožilo blanenské 
hřiště Strawberry fi eld baseballovými nadějemi 
ve věku od patnácti do devatenácti let, které 
sem, často i s rodiči, dorazili z pěti zemí včetně 
Spojených států.
 V konečném zúčtování Olympia Blansko uhá-
jila čestné třetí místo. Finále patřilo souboji 
českého IYB Farmers a amerického Purpose 
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Všudybýlek Blansko vás zve do výtvarného a tanečního kurzu.

Pokud chcete výtvarnou výchovu prožít jinak, než jak ji znáte ze školy

přijďte se zapsat
dne 2. září 2014 od 17.00 do 19.00 hod.

bývalá základní škola na Klepačově č.p. 29.
ceny kurzů:

výtvarný kurz pro děti 750 Kč/ pololetí – cca. 20 vyučovacích lekcí

výtvarný kurz pro dospělé 1000 Kč/ pololetí – cca. 20 vyučovacích lekcí

taneční kurz pro děti 650 Kč/ pololetí – cca. 20 vyučovacích lekcí

taneční kurz pro dospělé 750 Kč/ pololetí – cca. 20 vyučovacích lekcí

více informací na:
Mgr. Libor Bartoš – výtvarné kurzy, +420 725 061 333

Mgr. Kateřina Prudíková – taneční kurzy, +420 602 463 444

SE ZAPSAT

 Slovo narozeniny si obvykle spojujeme s nějakou osobou. Jsou však i budovy, jejichž narozeniny 
si zaslouží oslavu. Právě taková se konala 14. června letošního roku v  Blansku – části zvané Dolní 
Lhota. Kulaté 100. narozeniny zde slavila školní budova.
 Ve školní kronice, která je vedena od roku 1919 
se můžeme dočíst, že stavbu školy provedl stavitel 
pan Roučka dle schválených plánů za 54.000 Kč. 
Je postavena dle nejmodernějších požadavků 
školních i hygienických, má kabinet, vzorný byt pro 
správce, zahradu, dvůr, hospodářskou přístavbu a 
letní tělocvičnu.
 V době výstavby byla Dolní Lhota samostatnou 
obcí. Moudrým rozhodnutím tehdejších představitelů 
obce byla škola postavena, a to velmi dobře, protože 
do dnešních dnů spolehlivě slouží. Stala se místem, 
kam po celých 100 let přicházeli a dosud přicházejí 
žáci, aby získali dobrý základ na cestu do života a 
aktivně se zapojili a účastnili i společenského života 
v obci. Školní akademie, divadelní představení, 
tělovýchovné akademie, rozmanité přednášky a 
besedy přinášely estetické i naučné podněty nejen 
žákům, ale i dospělým občanům Dolní Lhoty.
 Zvenku vypadá budova tak, jak byla kdysi posta-
vena. Uvnitř ale nezůstala pozadu za moderními 
pracovišti. Počítačová učebna, ve třídě dataprojek-
tor, moderní nábytek a pomůcky.
 Poděkovat se jí sluší za všechny, kteří do ní 
přicházeli jako nepopsaný list papíru a zde se 
naučili číst, počítat, zpívat, kreslit, cvičit, získali 
i řadu vědomostí a dovedností přírodovědného 
charakteru, poznali dějiny nejbližšího okolí, něco 
z dějin národních i celosvětových. Bylo to sice jen 
„nakouknutí“, ale ti zvídaví si už našli více informací 
v knihovně dnes i na internetu.
 Školou v Dolní Lhotě prošla řada učitelů. Každý 
zde zanechal kousek svého „já“ a něčím ji obohatil.
 Na lavicích byly k prohlídce připraveny moderní 
učebnice, ale pro srovnání i ty staré. Byly vysta-
veny i kroniky, staré fotografi e, sešity, vysvědčení. 
Návštěvníci v nich listovali a hledali nejrůznější 
zápisy, které jim měly připomenout vlastní školní 

léta. Někdo měl úsměv na tváři, leckomu dojetím i 
slza ukápla.
 V současnosti je škola detašovaným pracoviš-
těm Základní a mateřské školy Blansko Salmova. 
Oslavu narozenin zahájila ředitelka školy Mgr. Eva 
Kadrmasová. Zúčastnili se i zástupci Městského 
úřadu, jmenovitě starosta Mgr. Ivo Polák s manžel-
kou, místostarosta ing. Bc. Jiří Crha, místostarosta 
doc. ing. Jaromír Roučka CSc., vedoucí školského 
odboru Mgr. et. Petra Skotáková, ředitelka okres-
ního archivu PhDr. Božena Kovářová a zástupce 
ředitele školy Mgr. Miroslav Starý. Všichni škole 
popřáli další plodná a úspěšná léta. Myslí na ni a 
starají se o ni vskutku dobře.
 Učitelský sbor věnoval přípravě oslavy spoustu 
hodin. Připravil výstavky, vyzdobil slavnostně školní 
chodby, třídy i okolí školy. Poděkovat je však třeba 
i současným žákům. Odpoledne byla tělocvična 
zaplněná do posledního místečka.
 Žáci zpívali, přednášeli, hráli na hudební nástroje, 
tancovali, nechyběly ani dramatické scénky. A tak 
se tělocvičnou často nesl zasloužený potlesk. 
 Na závěr udělil slavnostně Mgr. Miroslav Starý 
žákům 1. ročníku titul čtenáře.
 K důstojné oslavě přispěli i místní sponzoři. Pan 
Slavíček vytiskl na vlastní náklady obálku na vzpo-
mínkový bulletin, paní Vlasta Ševčíková s dcerou 
Markétou Sedláčkovou připravily netradiční pohoš-
tění i narozeninový dort, který se musel „škole“ moc 
líbit.
 Na sportovní odpoledne a podvečerní táborák 
přispěla i řada dalších místních sponzorů. Oslava 
se vydařila. Od rána až do pozdních hodin byla ra-
dostná a důstojná. Všichni, kteří se o ni jakýmkoliv 
způsobem zasloužili, mohou být na svou práci hrdí 
a s atmosférou celé akce více než spokojeni.

A. Skoupá

 Okresní  organizace svazu tělesně postižených pořádala již 16. rekondiční pobyt pro vozíčkáře  v 
bezbariérovém zařízení zámečku v Hodoníně u Kunštátu v termínu od 22.6 – 29.6. 2014 za účasti 10 
vozíčkářů a 10 průvodců. 
 Program rekondice byl schválený lékařským ga-
rantem a zahrnoval kromě přednášek ze sociální a 
zdravotní problematiky pro OZP i jiné činnosti - kul-
turní, společenské, sportovní a zábavné. Každý den 
rovněž probíhaly rozcvičky zaměřené na vozíčkáře 
a rekondiční vycházky do blízkého okolí. Konala se 
také zábava s živou hudbou, kde tancovali vozíčkáři, 
táborový oheň s opékáním uzenin a občerstvením. 
Vozíčkáři také sportovali a soutěžili v hodu oštěpem, 
na cíl, jízdou zručnosti a v kuželkách. Nejlepší výkony 
byly oceněny věcnými cenami. Byl také uspořádán 

výlet do arboleta v Borotíně, který se velice líbil. V 
závěrečném večeru nám ženy průvodců předvedly 
překrásnou zábavnou módní přehlídku, která se 
velice líbila, pobavila a sklidila veliký úspěch. Za toto 
překrásné vystoupení zaslouží účinkující ženy veliké 
poděkování. 
 Stravování a ubytování bylo na velmi dobré úrovni, 
vedení zařízení bylo velice vstřícné a kolektiv dobře 
spolupracoval s vedoucím rekondice. Nevyskytly 
se žádné problémy. Zařízení je zcela bezbariérové, 
přístup do zahrady, kuželek, bazénu rovněž. V 
objektu jsou dvě velké společenské místnosti, bar, 
dvě velkoplošné televize, půjčovna kol, tělocvična 
s fi tcentrem. Půjčovna kol a fi tcentrum jsou velice 
dobře vybavené.    
 Rekondice splnila svůj účel, účastníci byli velice 
spokojeni a přejí si rekondiční pobyt uskutečnit i v 
roce 2015. Úkolem těchto pobytů je pomoci OZP 
– vozíčkářům v jejich nelehkém životě, a to jak po 
psychické a zdravotní stránce, tak zařadit je do 
kolektivu a navázat nové přátelské vztahy. Nebojte 
se přijít mezi nás, jsme si zde všichni rovni, jeden 
druhému pomáháme. Rozšiřte naše řady, poznáte, 
že jsme schopni obohatit a zpříjemnit vám život.   

Jiří Štěp – vedoucí RP, OO STP Blansko

Driven – North Carolina, který ovšem loňské zlato 
obhájil.
 Ocenění si z turnaje neodvážely pouze týmy, 
ale také samotní hráči, kteří zaujali svými výkony. 
Nejlepším pálkařem turnaje se stal Daniel John-
son (IYB Blazers), nejlepším nadhazovačem Ryan 
Lee (Purpose Driven USA), nejužitečnějším hrá-
čem byl vyhlášen Matěj Lázníček (IYB Farmers).
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Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových 
radiátorů. Patříme mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zamě-
řením na skutečné potřeby trhu a zákazníků. Klademe důraz na kvalitu výrobků 
a spokojenost zákazníků, ale zároveň se snažíme vytvářet kvalitní podmínky a 
motivující prostředí pro naše zaměstnance.

V současnosti obsazujeme místo

SVÁŘEČ (ZK311W01 – plamen)
Očekáváme:

• výuční list ve strojírenství výhodou

• aktuální praxi ve svařování alespoň jeden rok

• zručnost, preciznost, spolehlivost

• aktivní přístup k práci

• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

• perspektivní práci ve výrobní společnosti

• profesní růst

• dobré platové podmínky – v závislosti na výkonu

• závodní stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte 
osobně nebo písemně na adrese 

Personální oddělení 
ISAN Radiátory s.r.o.,
Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 

605 208 923

nebo e-mailem na 
prace@isan.cz 

 V prvním dílu našeho nepravidelného seriálu Na výletě jsem psal o krásné procházce kolem Chlu-
mů kousek od Obory. Tentokrát se podíváme na druhou stranu od Blanska. Někdo by mohl tvrdit, že 
Moravský kras má prolezlý tam i zpátky, ale je až s podivem, kolik místních nikdy nebylo na Blanseku 
nebo si neprošlo méně známé cesty, a raději se drželo tradiční cesty na Machochu přes Žleb. Podobně 
jako minule se bude jednat o zhruba desetikilometrovou trasu, ale dá se mluvit i o menším výšlapu. 
Zvlášť, pokud s sebou budete mít děti.

Když referendum, 
tak pro všechny

Na výletě - Blansek a Koňské spády

 Referendum neboli všelidové hlasování, je úžasná věc. Někdo by mohl dokonce podotknout, že to 
bude jeden z nejlepších prvků demokracie, protože doopravdy dává lidem možnost projevit svůj názor 
konkrétním hlasem. Na rozdíl od voleb, kdy se volí pouze naši zástupci. Lidé na slovo referendum 
slyší, v dnešní době se považuje za předvolební trumf a kdekdo se ohání tím, jak krásně funguje ve 
Švýcarsku už roku 1848. Bohužel se zapomíná na jeden dost zásadní aspekt referenda.
 Dejme teď stranou veškeré nároky na logistiku, 
fi nance a všechno se samotnou realizací spojené. 
Nejdůležitější je totiž lidský faktor. Základem pro 
správně provedené referendum není jenom účast 
ze strany voličů, občanů, ale především jejich in-
formovanost. Zkuste si představit, že by se v naší 
republice konalo v nejbližších dnech referendum na 
téma znovusjednocení se Slovenskem. Naši politici 
se Slovenskem prohlubují vztahy, uvažuje se o spo-
lečné armádě a dalších věcech, a bylo by to čistě 
jen na lidech. Bez dostatečného množství informací 
by mohlo všechno skončit tragicky. Nebo hlasování 
o státním rozpočtu, dosazování politiků a podobně. 
Nesympatie by stačilo, aby mohl skončit někdo bez 
ohledu na schopnosti nebo politickou stranu. Špatně 
informovaný jedinec nemůže udělat řádné rozhod-
nutí, ať už nevědomky hlasuje pro cokoliv. 
 „Já osobně sice nejsem přílišným zastáncem refe-
rend, protože jsem přesvědčen, že odpovědnost by 
měla být na radnici a zastupitelích.“ Toto jsou slova 
starosty města Ivo Poláka v rozhovoru z konce dub-
na letošního roku, který můžete najít na stránkách 

města. V červnu pak bylo referendum schváleno a 
bude vyhlášeno tak, aby splynulo s termínem konání 
komunálních voleb, což by mělo zajistit dostatečnou 
účast. Bylo by totiž dost hloupé, kdyby měli občané 
města Blanska možnost se vyjádřit ke konkrétnímu 
problému a stejně by to neudělali.  Já osobně jsem 
trošku zklamaný z toho, že se nebudu moct referenda 
zúčastnit, protože nemám bydliště v Blansku. Nicmé-
ně je potřeba zmínit, že případné zbourání Dukly by 
mělo vliv asi na kdekoho. Velké množství lidí dojíždí 
do Blanska pracovat, jiní tady studují, tráví tady volný 
čas a centru se nevyhnou, ať už jdou pěšky nebo 
projíždí kolem hotelu autem.
 Souhlasíte s tím, aby Město Blansko provedlo 
na své náklady odstranění stavby hotelu Dukla v 
Blansku na náměstí Republiky a následně vhodnou 
formou zajistilo revitalizaci takto vzniklého prostran-
ství? Takto by měla znít přesná otázka referenda. 
Dál už to bud na samotných obyvatelích a my z okolí 
budeme muset držet palce, aby výsledek byl přesně 
podle našich představ.
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 Prvním krokem nutným pro tento výlet je dopravit 
se na Nové Dvory. Autobusem to není nijak nepřeko-
natelný problém ani o víkendu. Ze Dvorů pak můžete 
vyrazit po lipové aleji roku 2011 směrem k troskám 
hradu Blansek. Cesta netrvá dlouho a vám už pak nic 
nebrání si v klidu projít trosky, které mají pořád ještě 
své kouzlo. Obzvlášť, pokud se vypravíte až do zadní 
části, na tak zvaná „Okna“, která jako jediná opravdu 
vypadají jako část nějakého kdysi mohutného hradu. 
Jelikož se jedná o jednosměrku, nezbývá než se pak 
vrátit na rozcestí u hradu a vyrazit klikaticí dolů do 
Pustého žlebu.
 Sotva sestoupíte až dolů na asfaltovou cestu 
Pustým žlebem, bude na vás na protější straně 
čekat Salmova stezka, která se zvedá až na nahoru 
na Macochu. Pokud se na výšlap necítíte, můžete 
vyrazit k nedaleké stanici lanovky a nechat se vyvést 
až na Horní můstek, kde můžete nabrat síly na další 
část výletu. Ať už jste se rozhodli pro pěší výstup 
nebo cestu lanovkou, vaše kroky budou směřovat 
na Dolní můstek. Kousek od něj totiž narazíte na 
rozcestník, který vás pošle na Koňské spády a poté 
dál do Sloupu. 
 Na vyhlídku z Koňských spádů nemusíte čekat 
dlouho a rozhodně doporučuji se na chvíli zastavit 
a prohlédnout si okolní krajinu pěkně z výšky. Za 
zmínku rozhodně stojí fakt, že z Koňské spády je 
možné vidět už při cestě na Blansek z Novodvorské 
aleje a opačně je to pochopitelně možné taky. Není 
to navíc jediná věc, kterou je možné spatřit z jiného 
místa, než na které jste zvyklí.

 Když vyrazíte cestou dál směrem na Sloup, od-
kryje se vám po čase výhled na pole a lesy kolem 
Veselice a pochopitelně také na rozhlednu. Lesní 
cesta je velice příjemná a na turisty narazíte málo-
kdy, tedy aspoň já mám takovou zkušenost. Když 
konečně opustíte lesy a pěšiny, ocitnete se kousek 
od rozcestí vedoucí ze Sloupu na Šošůvku a Ostrov 
u Macochy. Neomylně pak vyrazíte dolů z kopce na 
Sloup a cestou minete Hotel Broušek též známý jako 
Džungle. Ideální místo pro doplnění pitného režimu 
před posledním úsekem cesty, při kterém můžete 
samozřejmě navštívit i Sloupsko-šosůvské jeskyně. 
Samotný výlet pak končí ve Sloupě na náměstí, 
odkud se můžete nechat odvést směrem na Blansko 
nebo Rájec.
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* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* www.zahradniarchitektka.cz
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* www.libormunster.cz
úvěry ze stavebního spoření
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Koupím byt. Tel. 739967371.
* DOOR FINANCIAL - hotovostní půjčky do 
domácnosti. Od 5 do 50 tisíc. Vhodné pro 
zaměstnané, důchodce, ženy na mateřské.
Pro Blansko a okolí tel. 777467463.
* Nejvýhodnější hypotéka ČR! Tel. 777334949.
* Hledáme montážní fi rmy na montáže plasto-
vých oken a dveří. Pro bližší informace volejte 
775117788.
* NABÍDKA PRÁCE: Statek Samsara - recepční
Do penzionu v nádherné přírodě Moravského 
krasu hledáme recepční. Nástup ihned.Tel. 
776308193, mail: info@statek-samsara.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Kompletní zařízení plynu na auto. Levně. Tel. 776362972.
* Chatu 12 m2, nezařízenou, se zahradou 414 m2, el. a voda 
přivedena k pozemku, ve Svinošicích u Brna. Bez účasti 
RK. Další info a foto na info@salonrischa.cz
* OV 2+1 na Písečné po  rekonstrukci,  vč. vybavení. Tel.  
732648746.
* FIAT Multipla 1.9 JTD, r.v.2001, tažné, udržovaná, ga-
rážovaná, najeto 180 tkm. NC 49.000Kč. Tel. 721935775.
* Matraci pěnovou 200 x 90 cm, v pratelném obalu, velmi 
zachovalá. Tel. 737884996.
* 4 DVD pro pány á 20 Kč a 5 VHS á 10 Kč, vše originál.. 
Dále nový krokoměr za 50 Kč. Tel. 722650359.
* Mládě korely. Cena 200 Kč. Tel. 737902404.
* Kuchyň. linku 150 + 80 cm. Tel. 733465157.
* 2 nové signalizátory záběru Shark - tón, hlasitost, citlivost, 
poziční LED, voděodolné, hlásí i "padák", 9V-úsporná 
elektronika, 1ks 300,- Kč. Tel. 606944516.
* Řadový RD 6+1 s garáží a zahrádkou v BK. Bez RK. 
Tel. 725865544.
* Dětský kočárek ESPIRO trojkombinace. Barva zelená. 
Použitý po jednom dítěti. Cena: 4.000 Kč. Tel. 774087614.
* Zahradu s chatkou Blansko, Bačina. Tel. 737889636.
* Dámské kolo Author Thema (vč. vybavení), téměř nepou-
žíváno. PC 9.400,- Kč. Zcela nový indukční jednoplotýnko-
vý vařič, PC 1.100,- Kč  a nové rohové umyvadlo KERASAN 
s úchytem na ručník. PC 7.500,- Kč. Tel. 737900946.
* Fiat Punto 5-dveřový ,r.95, nová stk, eko zaplaceno, 171 
tkm, za 16 tis. Tel. 605529478.
* Obývací stěnu, sedací soupravu, televizi, pračku. To vše 
za 1 500 Kč. Funkční, zachovalé. Tel. 607679142 večer.
* Garáž na Písečné při ul. Jasanová, el. otvírání vrat, NC 
299.000,- Kč, bez RK. Tel. 728855630.
* Málo užívanou postel 195/80 s úložným prostorem, hnědý 
vzor.PC 1700,- Kč, nyní 500,- Kč. Tel. 604936736.
* Golf. kočár zn. Chicco, modrý, s fusakem , PC 3600, nyní 
1300, dětskou jídelní stoličku Baby Point, polohovatelná, 
PC 2800 Kč, nyní 1000, dětskou postýlku + matraci IKEA, 
bílá, pěkná, cena 600 Kč. Psát SMS, o víkendu volat. Tel. 
737146008.
* 300 l akvárium s kompletním příslušenstvím, vč. skříňky, 
cena dohodou, tel. 733124688.

* Doučím matematiku - žáky  2.stupně základní školy. 
Tel. 608370729.
* Vyměním selský stůl a 3 židle za rohovou lavici, stůl a 
židle. Tel. 725924631.
* Pronajmu 2+1 (54 m2) po rekonstrukci, ul. Bezručova, 2. 
patro. Ihned. Cena včetně inkasa 8.500,- Kč/měsíc. Bez 
účasti RK. Tel. 606 631 661.
* Pronajmu garáž, Zborovce-Sloupečník, u palírny. Tel. 
602724073.
* Prosím, kdo našel klíče od automobilu v zahrádkářské 
osadě Nad Žlíbkem v Blansku, aby je odevzdal na MěÚ 
(ztráty a nálezy na podatelně). Odměna 1000,- Kč.
* Hledám podnájem nezař. bytu 2+1 v BK do 8500 Kč vč. 
inkasa. Jen vážné nabídky. Tel. 778188996.
* Daruji kotě do dobrých rukou. Tel. 605370739, 605263222.
* Pronajmu byt 2+1 v BK pod školou na Erbenově ulici 
na dobu určitou, měsíční nájem 4500 Kč + energie 3500 
Kč, nelze cizincům.  Možnost pozdějšího odkupu. Tel. 
776705610.
* Hledáme podnájem 2+1 do 8000 Kč včetně inkasa. Jsme 
2 důchodci. Tel. 778188996.
* Pronajmu garáž u rodinného domku na Mánesově ulici. 
Tel. 776021203.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem 
na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 
606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanenská desítka se blíží

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
kovovýroba KOCMAN-NEČAS, s.r.o.

Spešov č. p. 46, tel. 516 432 207
www.kocman-necas.cz

obchod@kocman-necas.cz

přijme pracovníky do výroby 

- jenosměnný provoz, nástup ihned

- svářeč TIG, CO s praxí

- obráběč frézař s praxí

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Michal Horáček – 16.9.2014 v 19.30 hod, Kino Blansko. 
Cena 330 Kč.
Hrady.cz – Veveří – 8.-9.8.2014, Hrad Veveří. Účinkují: 
Tomáš Klus, Chinaski, Mandrage, Wanstowi Vjecy, 
Horkýže Slíže, No Name, Divokej Bill, Olympic a 
další. Cena: 250 Kč (pátek), 410 Kč (sobota), 560 Kč 
(permanentka) 
Ticketpro, Ticketstream, Ticket Art:
Mácháč 2014 – 22.-23.8.2014, Máchovo jezero, Doksy. 
Cena vstupenek 590-1090 Kč
Elán – 17.10.2014 ve 20 hod, Kajot Aréna, Brno. Cena 
vstupenek 599-999 Kč.
Znojemské historické vinobraní – 12.-13.9.2014, Znoj-
mo. Cena 280 Kč
15.-17.8. Grand Prix Brno
HRADY.CZ – letní hudební festival
8.11.2014 Jen počkej, zajíci! (dětská lední show s 
Michalem Nesvadbou) – Kajot Aréna Brno
27.11.2014 Daniel Landa Žito Tour 2014 – Brno, BVV
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
AIDA – Praha, Hudební divadlo Karlín
Aktuálně v prodeji:
Trhací mapa regionu s názvem Ochutnejte Blanensko! 
– mapa v měřítku 1:60 000 s vyznačenými turistickými 
i cykloturistickými trasami v regionu. Obsahuje také 
vyznačené turistické zajímavosti s popisem. ZDARMA!
Magnetka Macocha – oblíbený suvenýr s motivem 
Macochy. Cena 35 Kč.
Publikace Stromy Drahanské vrchoviny – kniha Fran-
tiška Kaly obsahuje kromě popisu nejzajímavějších 
stromů naší oblasti také bohatou obrazovou přílohu. 
Cena 120 Kč.
Publikace Tak takhle by to nešlo – autor Josef Bednář. 
Kniha se věnuje novodobé historii podniku ČKD Blan-
sko, včetně problematiky jeho konkurzu. Cena 250 Kč
Pohlednice Blansko – Město Blansko vydalo sadu šesti 
nových pohlednic města. Cena 6 a 8 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

-MaT-

HOTEL

INZERTNÍ  NOVINY  PRO  BRNO • BLANSKO • BOSKOVICE
ZAL. 1298

Srpnové kino
 Pokud jste dlouho nebyli v kině, budete mít v srpnu 
hned několik důvodů, proč absenci napravit. Hned 
ze začátku do blanenského kina zavítají Strážci 
galaxie. Další z komiksových adaptací sklízí jedno 
kladné hodnocení za druhým a diváci si nemůžou 
kvality této scifi  podívané vynachválit. A že se bude 
jednat o skutečnou fi lmovou bombu, potvrzuje i místo 
v programu. Film se bude promítat od sedmého 
do desátého srpna a pak znovu na konci měsíce, 
sedmadvacátého a osmadvacátého.
 Pokud scifi  a komiksům příliš nefandíte a chtěli 
byste do kina vzít děti, nabízí se hned několik vari-
ant. Desátého a jedenatřicátého se můžete s dětmi 
podívat na animovaná Letadla 2: Hasiči a záchranáří, 
a pokud snad neholdujete ani animovaným fi lmům, 
nemusíte zoufat. Od patnáctého do sedmnáctého 
srpna, a pak opět na konci měsíce, můžete zajít na 
novou českou pohádku z dílny rodiny Svěrákových. 
Pohádku Tři bratři natočil podle scénáře Zdeňka 
Svěráka jeho syn Jan Svěrák. O zvučná jména české 
kinematografi e v obsazení není rozhodně nouze.
 Třešničkou na dortu je pak třetí díl Expendables. 
Sylvester Stallone se opět rozhodl se svou partou 
stárnoucích žoldáků vyrazit do boje a i tentokrát si s 
sebou vzal na pomoc další slavné herce, kteří se v 
jeho fi lmech scházejí s neuvěřitelnou chutí. Tradičná 
parta je tak doplněná například o Wesleyho Snipese, 
Harrisona Forda, Mela Gibsona nebo Rondu Rousey, 
zápasnici a šampionku UFC. Na fi lm se může jít 
podívat jedenadvacátého až čtyřiadvacátého srpna.
 Ať už vyrazíte na cokoliv, rozhodně neprohloupíte, 
protože letošní rok jsou opravdové fi lmové žně.
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 Zbývají už jen dny. Ve čtvrtek 31. července končí nejvýhodnější registrace na Blanenskou desítku. 
Sportovní svátek, při kterém se hlavní blanenská silnice uzavře pro závody běžců, inlajnistů a koloběž-
kářů, začne v neděli 14. září. „Trať aktuálně získala certifi kát IAAF/AIMS, má přesně deset kilometrů. 
Podle komisaře je to vůbec nejrovinatější silniční desítka v republice, ideální pro rychlé časy a osobní 
rekordy!“ hlásí sportovní ředitel závodu Lukáš Olejníček.

 To, že trať vybízí k překonání osobních rekordů, 
neznamená, že je Blanenská desítka určená jen pro 
zdatné sportovce. „Naopak, akce je otevřená všem 
bez rozdílu výkonnosti, pro malé, začínající i zkušené 
závodníky,“ upozorňuje ředitel závodu Tomáš Mokrý. 
V prvním ročníku stanovili pořadatelé kapacitu 500 
účastníků.
 Hlavní trať povede po ulici Poříčí s obrátkou u obce 
Ráječko. Zázemí závodu poskytne sportovní hala na 
ostrově Ludvíka Daňka. Na trati bude jedna občerstvo-
vací stanice na pátém kilometru a druhá v cíli. V případě 
velkého horka pořadatelé přidají další občerstvovačku 
ještě na obrátce.
 Kromě běhu si užijí závodní atmosféru i příznivci in-
-line bruslí a koloběžek. „Startující v závodě koloběžek 
mají možnost si zdarma zarezervovat koloběžku, která 
bude připravena k zapůjčení hodinu před startem ve 
stánku partnera akce a výrobce koloběžek KOSTKA. 
Rezervace je nutná, protože počet koloběžek je 
omezen! Rezervační formulář najdete na webu www.
blanenskadesitka.cz v sekci KOLOBĚŽKY,“ přidává 
další detaily Mokrý. Na webu si můžou zájemci také 

objednat funkční triko ve velmi povedeném designu 
Blanenské desítky.

Odměna pro všechny účastníky
 Drobnou cenu získají všichni přihlášení. Každý malý 
závodník na 200 metrové trati obdrží v cíli speciální 
medaili, každý registrovaný účastník zase získá pa-
mětní předmět Blanenské desítky a drobné dárky od 
partnerů akce.
 Nejlepší odměnou ovšem má být dobrý pocit z 
pohybu a příjemně prožitého dne. Pořadatelský tým 
Blanenské desítky má za sebou i úspěšný běžecký 
závod MASARYK RUN na Masarykově okruhu v Brně. 
Tentokrát akci pojal jako sportovní festival zaměřený na 
děti i na dospělé s cílem zapojit co nejvíce lidí z Blanska 
a širokého okolí. „Těšíme se na každého, věříme, že se 
Blanenskou desítkou podaří založit novou tradici a že 
se budeme setkávat každý rok,“ uzavírá Tomáš Mokrý. 
 Staňte se fanouškem BLANENSKÉ DESÍTKY na 
www.facebook.com/blanenskadesitka a vyhrajte jednu 
z mnoha cen v celkové hodnotě 15 000 korun.

-tm-
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

8. srpna 20148

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933606 720 933

PEREME, MANDLUJEME, ŽEHLÍME!
Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva Müllerová
Dvorská 28,
Blansko

ROZVOZ ZDARMA!!!ROZVOZ ZDARMA!!!

,

Blanenský Golem zve

PRODEJ, SERVIS 
POČÍTAČŮ, POČÍTAČŮ, 
notebooků, telefonů notebooků, telefonů 
a příslušenství a příslušenství vIv

DD
BB

VIS 
www.velvetblansko.cz

tel. 606 728 334
* Hudební skupina 
 z Blanska
* Originální show
* S námi se nudit nebudete!* S námi se nudit nebudete!

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- vinyl comfort!

SERVISSERVIS
- čištění a pastování
- renovace parket 

Pražská 1, Blansko, Tel. 606 263 064



 Červnový squashový turnaj opět zahýbal celkovým 
pořadím v našich doprovodných soutěžích. Do dokon-
čení 13. cyklu těchto soutěží zbývají jen čtyři turnaje, 
a tak se zdá, že někteří hráči mají ke svým popředním 
umístěním pěkně nakročeno.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde započítáváme 
všechny odehrané sety, to ještě není tak jasné. Vedoucí 
dvojice drží stále stejný odstup - Václav Pelant 172 setů 
a Jiří Pánek 168 setů. Karel Hudec na třetím místě má 
150, čtvrtý Jakub Sedláček 143 a pátý Jaroslav Pánek 
131 setů. Další hráči získali méně jak 100 setů a první 
pětka je pro ně takřka v nedohlednu, ale uvidíme. V 
soutěži je zapojeno již 33 hráčů.

 V soutěži „Turnajový Leader“ došlo však k trháku. 
Jakub Sedláček svým vítězstvím za sebou v dalším 
pořadí nechal pěknou díru, vede se 116 body. Trojice 
pronásledovatelů Jaromír Matal 82, Nabil Lai a Jiří 
Pánek 78 bodů. Páté místo drží dvojice Karel Hudec, 
Jan Urban 50 bodů a sedmé místo pak další dvojice 
Ladislav Musil, Jaroslav Pánek 38 bodů. Jsme zvědavi, 
jak se nám po červencovém turnaji tyto dvojice rozdělí. 
V soutěži bodovalo zatím 27 hráčů.
 Startovné na naše turnaje je stále neměnné 200 Kč. 
Ceny pro všechny aktivní účastníky také. Neváhejte 
proto a přijďte změřit své squashové síly. Když totiž 
nejde o život, tak opravdu nejde o nic.

AKČNÍ CENA NA PRÁZDNINY:
160,- Kč / hod. / kurt, studenti 80,- Kč / hod. / kurt

PROVOZNÍ DOBA ČERVENEC - SRPEN 2014:
Po, St, Pá  7:00 – 20:00  
Út, Čt  12:00 – 20:00
So, Ne   ZAVŘENO

-rl-

Škodnou událost za vás nahlásíme na pojišťovnu a vyřídíme veškerou agendu, spojenou s pojistnou událostí

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

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

Výměny a opravy autoskel 

PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Užijte si radost z nového auta a starosti nechte na nás. S novou 
inovativní službou ŠKODA Bez starostí teď můžete mít nový vůz každé 
2 roky. S nulovou akontací a bez dlouhého čekání nyní platíte jen fixní 
měsíční částku. Stačí si vybrat některý z 9 modelů ŠKODA. Třeba nový 
vůz ŠKODA Rapid Fresh 1,2 TSI 63 kW za 5 899 Kč měsíčně s kompletním 
pojištěním, servisem a sadou zimních pneumatik včetně přezutí v ceně. 
Seznamte se s kompletní nabídkou ŠKODA Bez starostí na skoda-auto.
cz/bezstarosti nebo navštivte svého autorizovaného prodejce ŠKODA.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Platné znění podmínek naleznete na skoda-auto.cz/bezstarosti.

ŠKODA Bez starostí
Nové auto bez akontace, bez starostí, ihned.

PRÁVĚ PRO VÁS MÁMEPRÁVĚ PRO VÁS MÁME

NOVÉ AUTO.NOVÉ AUTO.
skoda-auto.cz/bezstarosti

JSTE V AUTOSERVISU
ČASTĚJI NEŽ       ?
JSTE V AUTOSERVISU
ČASTĚJI NEŽ       ?

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

 Nebojme se maratonů! Maraton – slovo, které budí obdiv i respekt, jako by byl pouze pro vyvolené!? 
Přijeďte se přesvědčit, že dokážete překonat sami sebe. Máme připraveny dvě délky tratí a závod 
je opravdu pro každého. Na svoje si přijdou jak trénovaní borci, tak rekreační sportovci i sváteční 
jezdci. Srovnejte svůj výkon s ostatními nebo se zúčastněte maratonu jen tak pro zábavu a užijte si 
skvělou atmosféru závodu.

 Cyklomaraton Blanenský Golem, dnes už tradiční 
závod, bezpochyby patří do cyklistického kalendáře 
našeho regionu. A podeváté se jede jako memoriál 
Ivoše Šinkory, jeho zakladatele.
 Závod proběhne v obvyklém poprázdninovém 
termínu v sobotu 13.9.2014 a bude opět součástí 
brněnského poháru horských kol.
 Jede se na již tradiční trati 36 a 61 
km, především v nenáročném lesním 
terénu. Občerstvení na trati i v cíli je 
zajištěno.
 Soutěžíme o bezva ceny – oprav-
dové hliněné golemy! I s kouzelným 
šémem. A kdo se nedostane až na pó-
dium, třeba bude mít štěstí v tombole!
 Čekání na vyhlášení vítězů si zpes-
tříme menším doprovodným progra-
mem.
 Na vaši účast se těší pořadatelské 
kluby: Triatlon – Ski klub ASK Blan-
sko a Klub biatlonu Metra Blansko! S 
podporou města Blanska patronát nad 
závodem převzal místostarosta ing. 
Jiří Crha. 

 Více informací a přihlášky naleznete na našem 
webu http://www.mtbgolem.cz
 Závod se jede za každého počasí, takže neváhejte 
a pojďte se přesvědčit, že na (cyklo)maraton máte! 
Takže – nebojme se maratonů!

Petr Kolář

HLEDÁME
aktivní spolupracovníky do našeho týmu 

k sepisování půjček od přímého a 
zavedeného investora. Zajímavé produkty, 

vysoké provize, zavedené kanceláře, 
příspěvek na inzerci, školení zdarma, 

žádné poplatky. Nutný ŽL. Nástup ihned. 

Tel. 602716399, Žvanutová M. 


