
- Prodej DB 2+1 Blansko - Zborovecká, 58 m2, i výměna za 1+1... NC – 1 250.000 Kč 

- Prodej OV 3+1 Brno - Bohunice, 78 m2, 6. NP, výtah, výhled... NC – 2 390.000 Kč 

- Nové byty 1-2+kk Ráječko - 26–58 m2, výtah, záloha jen 10% ... NC – od  871.500 Kč

- Prodej STP Blansko - Zborovec, 1.544 m2, st.povolení,  inž. sítě...NC – 1.425 Kč/ m2

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 4.000 Kč vč. ink. 

- Nájem bytu 3+1v RD Obůrka - 103 m2, 1.p., bez zvířátek ...NC – 6.000 Kč/měs.+ink.

- Nájem provozovny Blansko – Poříčí,  200 m2, přízemí prostory...NC – 12.000 Kč/měs.

PRÁVNÍ  SERVIS, OCENĚNÍ  STAVEB A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME  PRO  NAŠE  KLIENTY  S  HOTOVOSTÍ
BYTY  A  DOMY  K  PRODEJI – MÁME ODMĚNU PRODÁVAJÍCÍM

První polovinu prázdnin máme za sebou. Někdo má po dovolené, jiný před a někteří 
před i po. Já jsem se vrátila v pátek po 17denním pobytu na táboře. Se skautským 
10. oddílem Pramen jezdím od roku 2002 jako kuchařka, mým úkolem je zajistit 
asi 60 strávníkům 5 x denně jídlo a pití. Posledních pár let je to má jediná letní 
dovolená. 
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Začaly bourací práce - str. 2 Blanenský fotbal má novou posílu - str. 3

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Nikdy jsem tu od nikoho neslyšela tolik používaná 
slova – nemám čas. 
 Moje vlastní vnoučata, která jezdí od mala, a já 
je mám každý rok dva týdny před očima a můžeme 
pospolu zažít to, co by jindy a jinde nešlo. Hygiena 
v lesní umývárně, dojmy z celotáborové hry, večery 
u táboráku, strach ze stezky odvahy, noční hlídky 
a spousta drobných vítězství, která by v civilizaci 
nemohla mít takovou důležitost a váhu.
 A ještě jeden důležitý důvod, hrozně ráda vařím! 
Pocit, že se jídlo i v těchto polních podmínkách po-
dařilo, vyjezené ešusy a chvála strávníků, je velkou 
odměnou. To se pak s radostí postavím k zadělávání 
těsta na 100 langošů nebo 150 lívanců, na které se 
moji věrní strávníci těší celý rok.
 Pro rádce a ostatní dospělé skauty je tábor vy-
vrcholením celoroční práce s dětmi, se kterými se 
pravidelně schází na schůzkách družinek, společný 
pobyt, práce na celotáborové hře, zajištění kaž-
dodenní činnosti a chodu tábora. Práce i zábava, 
povinnosti i hry, večery s kytarou a povídání po 
opravdu náročném dni. Posezení a pohoda, plány 
na další den…
 Pro tohle všechno bych tábor nevyměnila ani za 
cestu kolem světa.
 A vůbec mi nevadí, že to většina z vás nechápe…

Iva Müllerová

 Všechny lákavé 
nabídky rekreací, 
pobytů u moře či 
lázní a wellnes u 
mně nemají šanci, 
ve stanoveném ter-
mínu sbalím matra-
ce, spacáky, teplé 
oblečení a baterku 
a spolu s podobně 
postiženými odjedu 
někam doprostřed 
lůna přírody – jak by 
řekl básník. Ve sku-
tečnosti je to palouk 
obestavěný stany, 
nějaká stavba pro 
kuchyň a jídelnu, 
občas jen vojenský 
hangár, kde jsou na 
jedné straně velká 
kamna s plotnou na 
dřevo a na straně druhé stlučené stoly a lavice. Elek-
třina v nedohlednu, plyn pouze v podobě sporáku na 
bombu, voda dovážená v barelech a chabá mobilní 
dostupnost. Cesta taky nic moc, jízda krokem, aby to 
auto vůbec přežilo. Stan je plný lezoucího i létavého 
hmyzu, chvíli nás okusují ovádi, občas útočí (nebo se 
brání?) vosy, večer kousavé drobné mušky, klíšťata. 
Neutečeš před ničím, trpělivě snášíme každý rozmar 
počasí, mokro i vedro. 
 A latrýny schované v lese, takže musíš vyrazit 
pěkně včas! 
 Po přečtení těchto řádků se určitě většině vtírá 
otázka – proč? Proč se sem těch několik desítek, v 
republikovém měřítku jsou to tisíce lidí, harcuje? Co 
je vede k tomu, že civilizaci přecpanou moderními 
výdobytky na několik dnů či týdnů s radostí opustí?

 Já mám důvodů hned několik.

 Tím největším jsou lidé, parta, s menšími obmě-
nami stejná, se kterými tu vládne úžasná, rodinná 
pohoda.
  Děti, které tu jsou vždycky na prvním místě, 
veškerá péče, od pomoci s čímkoli, až po večerní 
objetí, uložení do spacáku a pohádka. Nedělají se 
tu žádné rozdíly, malý - velký, starší - mladší, holky 
nebo kluci. Všichni tu mají své místo, svou cenu. 

Chelčického 56 Blansko 678 01
tel./fax: 516410914

mobil 602531832

Firma hledá STAVEBNÍ POZEMEK 
cca 4000 m2 pro sídlo fi rmy a skladu, 
nebo SKLAD NA PRODEJ 
cca 2000 m2 Blansko a okolí.
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Freddieho sloupek

Utíkání
 Již delší dobu a poměrně všeobecně kolem nás se 
rozebírají problémy Evropské unie s pokusy (často 
úspěšnými) mnoha občanů méně rozvinutých zemí 
o průnik do našich zemí. Zde pak (dle nich v oáze 
blahobytu a přepychu) chtějí žít lepší život, než mají 
dnes „doma“.
 Díky rostoucímu přívalu běženců dokonce upadá v 
zapomnění konfl ikt na Ukrajině, mnoho (i domácích) 
zpráv se ocitá v pozadí proto, že se schyluje k novo-
dobému „stěhování národů“. Není asi nikoho, koho by 
tento problém úplně míjel. A tak slyšíme ze všech stran 
různá vyjádření. Silnější i umírněná, jak už to bývá.
 Zaznamenal jsem věty o tom, že lidé, směřující 
sem, by měli dostat šanci se „u nás“ (teď proti svému 
obvyklému přesvědčení myslím celou EU) usadit. 
Pochopení a podpora z naší strany má vyplývat z toho, 
že náš národ si ve své historii prošel taky několikerou 
vlnou odchodů do exilu. Zazněla jména exulantů jako 
Masaryk, Komenský, Korbelová-Albright, Baťa, Vosko-
vec, Kryl, Forman a jiní. Nový (byť u některých pouze 
dočasný) domov jim vyšel vstříc a přijal je s otevřenou 
náručí a my bychom tedy v zájmu spravedlnosti měli 
udělat totéž.
 Není to totéž. 
 Důvody útěků z našich krajin byly většinou motivo-
vány jinak, než pouze ekonomicky. Exodus neprobíhal 
navíc tak živelně, v takovém množství, ani tak naivně 
jako je tomu dnes. Nemyslím si, že kdokoli z odchá-
zejících lidí si dělal iluze o tom, že v cíli jejich cesty 
bude tráva jaksi zelenější a pečení holubi budou létat 
až do úst. Mnohdy netušili, kam míří a jediné, co vě-
děli, bylo to, že tady se nedá normálně žít. Ať již kvůli 
CK tajné policii, StB, či kvůli okupantům německým a 
sovětským. 
 O pohostinnosti „nového domova“ by jistě mohl 
vyprávět třeba Jiří Voskovec, který byl nucen strávit 
téměř rok v internaci na dohled od New Yorku, než mu 
byl konečně vstup do USA povolen. A téměř každý z 
exulantů zažil přehlížení, opovržení a nedůvěru, než 
dokázali v nové zemi zapustit kořeny.
 Oproti tomu je vlna běženců z jižních zemí většinou 
motivována výhradně ekonomicky. Od země zaslíbe-
né, například Anglie, čekají otevřenou náruč, sociální 
síť a pochopení. Nejen od ní, sluší se říci. Navíc, 
chování některých z nich, tedy rabování, krádeže, 
vloupání a obecně neúcta k majetku druhých příliš 
nepomáhá tomu, abychom s nimi soucítili. Ti slušní 
pak pocítí stigma kolektivní viny.
 Ano, v řadách běženců existují zcela určitě i lidé, 
trpící pod politickým nebo vojenským diktátem, o tom 
jsem přesvědčen. Jenže je dost těžké odhalit, kdo trpí 
opravdu, kdo jen naoko a kdo netrpí vůbec.
 Jisté je jedno. Takový nával lidí nemůže Evropa 
zvládnout. I kdyby toho byla schopná, tak negativní a 
podezíravé předsudky směrem k příchozím udělají z 
nejednoho místa v Evropě peklo na zemi. A to už se 
radši nepouštím do konstrukcí toho druhu, že sem z 
jihu mnozí přichází šířit pokojný islám.
 Pokud si máme zachovat svoji identitu, je třeba 
těm lidem pomoci jinak. Promyšlenou a konstantní 
podporou jejich zemí. Investicemi do infrastruktury a 
vzdělání. Investicemi, které mají zlepšit každodenní 
život v těchto zemích. Nikoli obohatit konta jejich 
pochybných vůdců.
 Peníze na to v Evropě jsou. Stačí přestat stěhovat 
EU parlament jako by to byl cikánský cirkus, stačí 
omezit nesmyslné dotační tituly na solární energii, 
řepku, mák a cokoli-bio (to jen namátkou).
 Pokud si tuhle základní věc neuvědomíme, pak za to 
v konečném důsledku zaplatíme daleko víc. A to, drazí 
přátelé, zdaleka nemluvím jen o penězích. A pokud 
si někdo myslí, že postačí vybudování něčeho jako 
je „velká maďarská zeď“, obávám se, že se osudově 
mýlí...
 Hezký den...

Freddie (freddiemail@email.cz)

Začaly bourací práce 
v hotelu Dukla

Poříčí čeká další uzavírka

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
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Chystáte výbavu 
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nabízíme:nabízíme: 
 - papučky vel. 18-36, BIO pantofl e
 - cvičky, pytlíky na obuv a cvičební úbor 
 - sportovní a vycházková obuv 
 - školní tašky a batohy
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 V posledním červencovém týdnu nastoupili do hotelu Dukla dělníci fi rmy, která zvítězila ve výběrovém 
řízení na jeho zbourání, a začali budovu připravovat na demolici. Rozebrali radiátory, vany a veškerou 
sanitu, rozvody. Na začátku srpna hotel oplotí a začnou navážet těžkou techniku. 

 Na vyklízení nábytku a dalšího 
zařízení se před příjezdem bourací 
fi rmy podíleli nezaměstnaní lidé v 
rámci veřejně prospěšných prací. 
Vítězem výběrového řízení na 
demolici Dukly se stalo sdružení 
dvou fi rem, a to havířovská akcio-
vá společnost AWT Rekultivace a 
Zdeněk Pastva s.r.o z Ostravy. 
 Nyní se rozebírá střecha a v po-
lovině srpna začne vlastní demo-
lice pomocí hydraulických nůžek. 
Žádné uzavírky ulic se nechystají, 
řidiči nemusejí mít obavy. „Možná 
jen při přesunu těžké techniky 
bude nutné na pár hodin omezit 
provoz,“ nastínil blanenský mís-
tostarosta Jiří Crha. 
 „Vlastní demontáž budovy by 
měla trvat čtyři až pět týdnů,“ uvedl vedoucí odboru 
komunální údržby Petr Rizner. Vše by mělo být hotové 
včetně odvozu suti a úklidu do konce října. „Pokud 
nenastanou komplikace a nebude nás tlačit čas, bu-
deme pracovat pouze v pracovní dny,“ ujistil ředitel 
pro obchod ze společnosti AWT Rekultivace Roman 
Hrabec. 

Nabídli nejlepší cenu 
 Firma byla vybrána z devíti zájemců na základě 
nejnižší nabídnuté ceny – demolici provede za tři a 
půl milionu korun bez DPH, přičemž radnice původně 
počítala s deseti miliony. Po zbourání budovy zůsta-
nou zachovány podzemní prostory. „Co bylo možné 
zachovat, tak jsme nechali, protože se to může hodit 
budoucímu investorovi. Může tam vzniknout třeba 

bar, nebo si tam dokážu představit i garáže,“ naznačil 
další možný vývoj podoby náměstí Jiří Crha s tím, že 
díky tomu se také podařilo cenu za zbourání snížit na 
minimum. 
 Místo hotelu má vzniknout park zaměřený na me-
zigenerační setkávání. Jeho součástí bude kavárna, 
parkourové hřiště a pergola s pódiem pro pořádání 
veřejných akcí. Lidé mohli vybírat ze dvou návrhů, 
které zpracoval Ateliér Habina, a do konce září může 
kdokoliv přicházet s připomínkami ke konečné podobě 
prostranství. 
 Zastupitelé počítají s tím, že vznik parku nezname-
ná konečnou. Dále budou čekat na vhodného investo-
ra, který využije prostory jinak. „To však může trvat pět, 
deset, možná třicet let,“ přiznal místostarosta. Také 
proto je veškeré vybavení parku mobilní. V případě 
zbudování jiného záměru na náměstí Republiky bude 
možno vše přesunout jinam. V příštím roce, pokud 

zastupitelstvo schválí rozpočet na rok 2016, se 
počítá s investicí do úprav náměstí a vytvoření 
nového parku.  
 O zbourání Dukly rozhodli Blanenští loni 
na podzim v referendu. Ubytovaní lidé dostali 
s dostatečným předstihem výpověď ke konci 
března letošního roku. Podle místostarosty v 
hotelu bydlelo šedesát až sedmdesát lidí, z 
toho převážná většina dělníků pracujících v 
místních fi rmách. Dlouhodobý pobyt v Dukle 
mělo pouze deset až dvanáct lidí, kteří všichni 
našli náhradní bydlení. „Někdo si nové bydlení 
obstaral sám, někomu jsme pomohli,“ sdělil Jiří 
Crha. 

-mha-

 Už jste někdy spali na zámku? Skupině téměř 
třiceti dětí se to poštěstilo na konci července. 
Vedení blanenského muzea pro ně připravilo 
dětskou muzejní noc, při níž všichni zažili 
mnoho legrace, tvoření, napětí, ale také se něco 
dozvěděli o historii. Kdo procházel večer kolem 
zámku, mohl slyšet dětské štěbetání linoucí se 
z otevřených oken. 
 Ve středu 29. července v 18 hodin na zámku 
přivítala děti bílá paní – Karolina Meineke – a 
prozradila jim něco o svém životě. „Mohla jsem být 
královnou, ale současná královna, která zrovna 
vládla, nechtěla, abych si prince vzala. Chtěla, aby 
se princ oženil s nějakou princeznou. Já jsem nebyla 
princezna, byla jsem jen dcera generála, a tak poté, 
co jsme se s princem tajně vzali v kapličce, jsme se 
museli nakonec rozvést,“ vyprávěla bílá paní. 
 Během večerního programu děti musely spo-
lečnými silami najít a poskládat mapu s cestou k 
pokladu. Luštily tajný vzkaz zašifrovaný do mor-
seovky, při hledání zvířátek si prohlédly expozici 
blanenské umělecké litiny. Postavily hrad z kostek 
a našly truhlu s pokladem. Před spaním ještě vytvo-
řily zámeckou kroniku se zápisky pojednávajícími 
o blanenské historii, přičemž si vyzkoušely psaní 
brkem namáčeným do inkoustu. Během práce děti 
vesele povykovaly a z tvoření měly radost. Při noční 
prohlídce ztemnělých muzejních prostor však přece 
jen raději utvořily dvojice a držely se za ruce. Pro 
jistotu. 

 Proběhly se po zámecké půdě a po výstupu do 
věže ke zvonům se nakonec uložily ke spánku v 
hudebním salonku. „Přivedli jsme jedenáct dětí z 
příměstského tábora při Klubu Ratolest. Náš tábor 
je veden v duchu šlechtické éry, proto nám tato 
muzejní noc zapadla do scénáře,“ pochválila dět-
skou muzejní noc Pavla Šimková z Klubu Ratolest. 
Podle ní byl program velice atraktivní, děti nadchl 
a organizátorky v historických kostýmech dokázaly 
strhnout pozornost všech zúčastněných. 
 Tuto akci brala ředitelka blanenského muzea 
Pavlína Komínková jako zkušební. „Chtěla jsem v 
muzeu nějaké aktivity pro děti, takže toto byl jeden 
z nápadů, který jsme společně dali dohromady a 
rozhodli jsme se to vyzkoušet. Prázdniny se nám 
jevily jako nejvhodnější příležitost,“ konstatovala 
ředitelka s přáním, aby se z dětské muzejní noci 
stala tradice. Pravděpodobně se letos o prázdni-
nách spaní v muzeu pro děti uskuteční ještě jednou 
na konci srpna. 
 Ředitelka má několik plánů, jak přiblížit historii 
také dětem přiměřeně jejich věku. V rámci interi-
érových úprav by měla v muzeu vzniknout herna 
pro děti a součástí každé výstavy bude interaktivní 
koutek, v němž by si děti mohly vždy vyzkoušet 
něco, co s výstavou tematicky souvisí. „Od září také 
připravujeme nový vzdělávací program pro školy a 
podobné organizace,“ doplnila Pavlína Komínková.

-mha-

Anketa - Dukla
 30. 6. 2015 proběhlo v kině setkání zástupců 
města Blanska s občany města a byla oznámena 
vysoutěžená cena za demolici budovy, která činí 
4,5 milionu Kč (oproti původně odhadovaným 
10 milionům). Cena však nezahrnuje odstranění 
podzemní části budovy. Tento požadavek nebyl v 
zadání výběrového řízení, neboť bylo odhadováno, 
že při jeho uplatnění by částka za demolici výrazně 
přesáhla oněch plánovaných 10 milionů.
 Při diskuzi také vyšlo najevo, že ponechání pod-
sklepení limituje využití prostoru, například osázením 
zelení (stromy by v tomto případě neměly dostatek 
půdy).
 Jaký je váš názor na nejvhodnější postup radnice 
za situace, kdy jsou cenové nabídky za demolici tak 
překvapivě příznivé? Anketu najdete na stránkách 
Monitoru.

-kkuc-

Děti spaly
na zámku Již v červnu, pár dní po otevření zrekonstruované silnice na ulici Poříčí si začali řidiči všímat její 

podivné nerovnosti. „Jak je možné, že nový povrch je víc nerovný než ten původní?“ ptal se pan 
Zdeněk v diskuzi na webových stránkách města Blanska. Poslední měření prokázala, že měl pravdu. 

 Na silnici dodnes není provedeno vodorovné bílé 
značení, chybí přechody, krajnice i odbočovací pruhy, 
což jen nebezpečné obzvláště pro chodce. Značení 
však silničáři doposud neudělali, jelikož se nevědělo, 
zdali se povrch silnice nebude muset opravovat. 
 Poslední měření nerovností povrchu skutečně 
prokázalo nedodržení normy a výrazné odchylky. 
„Začali jsme jednat s naším dodavatelem, což je 
Imos Brno, a došlo k odsouhlasení našich pochyb,“ 
uvedla vedoucí technickosprávního úseku blanenské 
pobočky Správy a údržby silnic Jihomoravského 
kraje Eva Zouharová. 
 Rekonstrukci průtahu Blanskem má na sta-
rosti stavební fi rma Imos, Poříčí však opravovala 

subdodavatelská fi rma 
Strabag, jejíž mluvčí 
Edita Novotná ujistila, 
že fi rma provede ne-
zbytné opravy povrchu 
a celou stavbu předá 
do konce září. 
 „V současné době 
probíhají jednání, na 
nichž bychom se měli 
dohodnout na nápravě 
vzniklé situace,“ sdě-
lila Zouharová. Bude 
zbroušena poslední 
obrusná vrstva, nikoliv 
však v celé délce, ale 
jen v kritických místech. 
Bude nahrazena novou 
obrusnou živičnou vrst-
vou. 

 Kvůli opravám se ulice Poříčí opět na nějaký čas 
uzavře. Přesný termín zatím není jasný, stejně jako 
celková doba uzavření. „Ale bude to ve stejném 
režimu jako v době, kdy se prováděla kompletní 
rekonstrukce,“ objasnila Eva Zouharová s tím, že 
náklady na dodatečné opravy uhradí fi rma Strabag. 
 Oprava celého průtahu přijde zhruba na sedmde-
sát sedm milionů korun. Největší podíl – pětačtyřicet 
milionů půjde z Jihomoravského kraje z evropských 
dotací, pětadvacet milionů na opravu osvětlení a 
chodníků uhradí město ze svého rozpočtu a sedm 
milionů zaplatí Svazek vodovodů a kanalizací za 
rekonstrukci vodovodu. 

-mha-
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Na kávě se Zdeňkem Novákem
Zdeněk Novák, 54 let 
„Já už nejsem žádný sportovec, to spíš 
farmář," bránil se Zdeněk Novák při žá-
dosti o rozhovor. Nakonec se rozpovídal 
o svých všestranných zájmech, Rajbasu, 
muzice, až se to na stránky Monitoru celé 
ani nevešlo.

Sponzor rubriky:

tady taková parta, kdy si chodíme zahrát společně 
ke Kolu, někdy chodíme hrát i po Blansku. Není to 
koncert, prostě se sejdeme a hrajeme pro zábavu.
 Kromě toho máme teď vlastní rockovou kapelu, 
která je momentálně ve stádiu zkoušení.  Jmenujeme 
se Kozí čtvť a hrají tam zajímaví lidi – třeba Radim 
Chalupa. Je to člověk, co má úžasnou hudební 
myslivnu, zajímá se o historii a píše báječné texty. 
O založení kapely jsme už mluvili roky, ale před půl 
rokem jsme si řekli, že do toho jdeme. Zpívá s námi 
Petr Bartošek, pořadatel Půlmaratonu. A jak zpívá! 
To je pan zpěvák.

 Zkusme přeskočit k Horizont týmu, jehož jste 
členem. Co je Horizont tým a jak vznikl?
 Horizont tým je volné sdružení, které založil Milan 
Daněk s Alenou Žákovskou. Původně vznikl jako 
Horizont extrém tým, i když postupně se z toho ten 
„extrém“ trochu vytratil, jsme teď spíš parta přátel. 
Náš frontman byl Robert Šamonil, To je úžasný 
člověk, běhá Moravský ultramaraton, kromě toho je 
vítězem horolezecké čtyřiadvacetihodinovky, který 
těžko bude překonán, protože to byl takový výkon... 
Zúčastnil se pokusu o 24 hodinový rekord na kole a 
skončil na 3. místě, takže má třetí nejlepší světový 
čas na 24 hodin.
 Právě díky Robertovi jsem se dostal na mistrovství 
světa v běhu na 100 km na Taiwan, 3 měsíce jsem na 
to trénoval a nakonec jsem i doběhl, dokonce jsem 
pobral 2 body ze světového poháru. Užil jsem si tam 
fantastickou chvíli slávy – velký stadion, na který se 
dobíhalo, už mnoho hodin poté, co tam doběhl ten 
první. Běžel jsem to 13 hodin, což je mizerný čas, 
ale v tom podnebí a při tom převýšení… Když jsme 
společně s dalšíma dvěma, se kterýma jsem se po-
slední desítky kilometrů tesal, dobíhali, stadion byl 
ve varu, jako když padne gól na Zbrojovce, a až když 
jsme proběhli cílem, tak mi řekli, že jsme poslední, 
kdo doběhli v limitu. To byl rok 2005.
 Ale dobré akce se pořád daří. Letos jsem jel 
Olomučanskou lávku, v Holicích jsme se účastnili 
Gladiator race, to je výborná akce, kterou doporučuju 
každému, kdo má rád extrémní sporty. Loni se mi 
podařilo vyhrát v kategorii nad 40 let a letos jsem byl 
pátý, což mě těší, protože už mám přes padesát.
 Tam jsem si užil veselou historku, protože jsem 
doběhl do cíle a hned se na mě sesypali novináři. 
A já si říkám: co to? Je to časovka, takže umístění 
hned není jasné, ale pak jsem zjistil, že se mnou 
dělají rozhovor jako s nejstarším účastníkem.

 V Blansku jste hlavním organizátorem Grena 
běhu pořádaného v rámci festivalu Rajbas. To 
vzniklo jak?
 To byl Danyho nápad (pozn: Milan Daněk, zakla-
datel festivalu Rajbas), protože ten je v těchto věcech 
docela plodný, ale opravdu ho pořádám já s kamará-
dy - Jirkou Moravcem a Míšou Pekárkem. Ode mě to 
tehdy byla docela fi nta, protože i když je to běžecký 
závod, je hodně do kopce, což vyhovuje cyklistům, 

a já jsem byl teh-
dy, když se Gre-
na běh zakládal, 
víc cyklista než 
běžec. Ta Grena 
přišla tak nějak 
sama. V pivova-
ru tehdy pracoval 
Hubert Adámek, 
potřebovali jsme 
nějakou standar-
dizovanou zátěž 
a ta Grena se 
nám hodila.
 Grena běh je 
mimochodem do-
cela zajímavý zá-
vod. I když se ho 
pravidelně účast-
ní jen kolem 70 
závodníků, často 
běhají poměrně 
významné osob-
nosti, třeba Soňa 
Vomáčková - jedna z našich nejlepších horolezkyň, 
Martin Mareš, bývalý mistr republiky v silniční cyk-
listice, Jan Vlasák, cyklotremp, Dan Orálek, Ondra 
Fojtík, vítěz Crocodile Trophy, Pavel Beran, který 
by možná doteď držel rekord, kdybychom nezměnili 
trať… Nerad bych na někoho zapomněl, bylo těch 
velkých jmen hodně.

 Když jsem Vám před týdnem volala, říkal jste, 
že jste už víc farmář než sportovec. Ale zatím to 
tak nezní…
 No, já jsem známý Ovečkin. Před pár lety jsme kou-
pili dům v Josefovském údolí, na místě, které dříve bylo 
snad nejkrásnějším místem Moravského Švýcarska. 
Martin Golec, archeolog, tvrdí, že tam, kde je náš dům, 
stávaly nejstarší stavby v Josefovském údolí. Udělal 
mi tím radost a my jsme mu pak taky udělali radost, 
protože jsme mu tam našli železnou lupu.
 Když jsem to místo viděl, tak jsem hned řekl, že 
tam musí být ovečky, a hned jsem si je pořídil. A 
nakonec jsem měl ovci i v práci. To bylo tak, že nám 

 Poprvé jsem viděla vaše jméno tak před 17 
lety – můj muž, se kterým jsem tehdy začínala 
chodit, měl nálepku vašeho obchodu na kole. 
Jak jste se vlastně dostal ke kolům?
 Jsem vyučený zámečník, pracoval jsem v ČKD a 
takovou malou neofi ciálně-ofi ciální dílnu na seřizo-
vání a opravy kol jsem měl už tenkrát. Navíc jsem 
celá léta na kolech závodil, jezdil jsem ne snad přímo 
vrcholově, ale docela intenzivně. Pak jsem dělal i 
triatlon, k tomu kola patří. Když začala horská kola, 
pustil jsem se i do těch. A tak nějak samovolně z 
toho vyplynulo, že jsem se zaměstnal jako mechanik 
jízdních kol v tehdejším Cyklocentru, pak jsem se stal 
společníkem a odtud byl jen krok k vlastní fi rmě. S 
koly už podnikám nějakých 25 let.
 
 Zkuste mi povyprávět o své sportovní kariéře. 
Co všechno do toho spadalo?
 Byl jsem vždy hodně všestranný, kromě triatlonu 
jsem hrál i fotbal za Skalici a snad jsme nebyli tak 
špatní, když jsme skončili druzí v okresním přeboru. 
Ale u mě to nikdy nebylo tak, že bych byl jen sporto-
vec. Chodíval jsem na vandry, protože jsme mívali 
trampskou osadu, hrávali jsme muziku  - dokonce 
jsme i vyhráli nějakou Portu.

 Takže žádný dvoufázový tréning?
 Ale vlastně ano: trénoval jsem tak, že jsem na kole 
jezdil do práce a z práce. Pracoval jsem v ČKD, by-
dlel jsem ve Skalici. Tohle je vůbec nejlepší, protože 
člověk využije čas, který stejně stráví v autě nebo 
vlaku. Takhle jsem přijel domů, a pokud nepočítám, 
že jsem byl zničený a moc jsem toho už neudělal, 
měl jsem odtrénováno a volný večer.

 Co tituly, medaile, zadařilo se?
 Ale tak… Vyhrál jsem Blanenského plecháče, 
závody Blanenského poháru, tehdy začínajícího, 
kdy to bylo dost našlapaný. Kromě toho jsem jezdil 
tandem i se slabozrakým, dnes už bohužel zesnu-
lým Mirkem Lepkem ze Svitávky, společně jsme se 
stali mistry republiky na tandemu. A byl jsem druhý 
na mistrovství republiky ve sjezdu, kdy jsem dělal 
traséra – to vlastně ani není tak dlouho, nějakých 7 
let zpátky.

 Zmínil jste se o trampování a hlavně muzice. 
Hrajete ještě?
 Máme takovou formaci, kde hraju na kytaru. Jsme 

jedno jehně kamsi spadlo a ovečka ho už nepřijala. 
Řekli jsme si s přítelkyní, že jehně odchováme. A 
protože jehně musíte co tři hodiny krmit, měli jsme 
ho na prodejně.

 Co plány do budoucna? Třeba důchod, ten se 
už pomalu blíží?
 Nejlépe dojít co nejzdravější do důchodu, abych 
mohl stávat ve frontách v Kaufl andu (smích).
 Tak vážně: nějaké cíle? Snažím se udržovat, 
běhám okresní běžeckou ligu. No a pak kapela. 
Samozřejmě bychom to chtěli pozvednout na vyšší 
úroveň. Líbí se nám, jak hrajeme, a třeba se to po-
vede dostat i do nějaké koncertní podoby.
 No a taky mám trabanta, se kterým plánuju cestu 
do Rumunska. I když mám teď trochu obavy, protože 
se mi tuhle ráno nerozjel a Honza Šustáček z Tra-
bant klubu se s ním trápil dva dny, než ho rozchodil. 
A co já? Já rozumím kolům, ne trabantům. Ale co, 
nakonec z Rumuska člověk dojde domů i pěšky…

-kkuc-

Blanenský fotbal
má novou posilu

 V podvečer 20. července absolvovala na proslu-
něném trávníku hřiště na Údolní svůj první trénink 
nová výrazná posila divizního FK Blansko, Petr 
Švancara. Populární exprvoligový hráč přichází do 
Blanska zatím na půlroční hostování z domovského 
FC Zbrojovka Brno 

 „Přivádí mě sem především chuť hrát ještě fotbal“, 
říká k tomu osmatřicetiletý fotbalista a dodává, že nad 
nabídkou, kterou mu předložili Jiří Crha a Karel Jarůšek 
vůbec neváhal. „Karla Jarůška považuju trochu za svého 
fotbalového tátu a v Blansku se pohybuju poměrně často, 
takže je to zde pro mě známé prostředí a teď už bude zá-
ležet jen na mě, abych během toho půl roku vedení klubu 
přesvědčil“, říká Švancara. Podle svých slov chce pomoci 
Blansku nejen udržet divizi, ale posunout tým v tabulce 
o něco výš. „Chci, aby padaly góly, abychom pozvedli 
ofenzivní činnost a rád bych týmu pomohl jak v kabině 
tak i marketingově a mediálně“, uzavírá Petr Švancara.
 Že má Švancarův příchod vedle fotbalové stránky 
význam i pro popularizaci fotbalu v Blansku a posílení 
marketingu zdůrazňuje i předseda FK Blansko Jiří Crha. 
„Fotbal se hraje pro diváky a já očekávám, že by se díky této 
posile mohla zvýšit návštěvnost utkání. To by se pozitivně 
projevilo i v ekonomice klubu. Když budou chodit diváci na 
atraktivní fotbal, zvýší se nejen příjem ze vstupného, ale 
určitě i zájem sponzorů“, věří předseda klubu.

-kkuc-

1. mistrovské utkání nové sezóny 2015-2016 se 
odehraje 8.8. 2015 v 16.30 na fotbalovém hřišti na 
ulici Údolní - Blansko vs Přerov
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Reakce - polemiky

Statek Samsara:
ráj na dosah ruky

Jsme česká výrobní společnost s téměř 60letou tradicí výroby koupelnových radiátorů. Patří-

me mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zaměřením 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 místa pro zkušené

SVÁŘEČE (plamen – TIG - CO2)

ZAMEČNÍKY
LAKÝRNÍKY (do práškové lakovny)
Očekáváme:

• výuční list příslušné profese

• aktuální praxi alespoň jeden rok

• platný svářečský průkaz výhodou

• znalost čtení výkresové dokumentace

• zručnost, preciznost, spolehlivost

• aktivní přístup k práci

• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

• perspektivní práci ve výrobní společnosti

• profesní růst

• dobré platové podmínky 120-140 Kč/hodinu při plnění úkolu

• 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 

6. ročník kytarových koncertůů

22. 9. 2015
MICHAL PROKOP TRIO

HD ACOUSTIC (další host koncertu)

MILOŠ PERNICA 
a hosté 2015
DĚLNICKÝ DŮM 
BLANSKO 
v 19.30 h
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TŮMEDIÁLNÍ PARTNER

CENA VSTUPNÉHO V PŘEDPRODEJI: 300,– Kč; 260,– Kč (do 15ti let a důchodci)

CENA VSTUPNÉHO NA MÍSTĚ: 330,– Kč; 290,– Kč (do 15ti let a důchodci)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PERMANENTEK: 
Informační kancelář Blanka v Blansku, tel. 516 410 470, 

ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel. 606 443 029

HD ACOUSTIC (další host koncertu)

Miluji léto
 Je fajn, že můj přítel je kantor a má prázdniny. 
Alespoň mu mohu ukázat místa, blízká mému srdci. 
Pár volných dnů trávíme u nás, na Moravě. Moc to 
zde nezná, a tak kam jej mám vzít nejdřív? No kam? 
Do mojí domovské stáje, na western do Boskovic. 
Tam jsem opravdu doma, tam jezdím už řadu let, a 
celou zimu se těším na ten krásný okamžik - kousek 
před hlavní pokladnou sundám boty a nohy zabořím 
do prohřátého písku. Úžasná chvíle! Mám tu plno 
známých z řad místních indiánů, mexikánů i cowboyů, 
ti všichni na mě volají "Ahoj Tornádo, to je dobře že jsi 
zase tady!", a já vím, že sem  patřím. V minulém životě 
jsem určitě byla honákem krav na divokém západě, 
jinak tuto moji zálibu nelze prostě vysvětlit. Miluji to! 
Setkání kytaristů, kteří současně zahrají tři písničky 
a pokusí se o zápis do české knihy rekordů. Bohužel, 
sešlo se jich jen 59, rekord je přes 300, ale i tak jsem 
si s nimi s chutí zazpívala Rodné údolí, Okoř i Montgo-
mery. Pivo i vše ostatní se platí westernovými dolary, 
ze všech stran zní z repráků moje milovaná country, 
pohoda, klídek. Stačí jen se posadit pod stříšku, dát 
si whisky s ledem, k tomu si zapálit doutník, a je to 
prostě dokonalé!
 Co dál na Moravě? No přece Moravský kras! Ne-
byla jsem tam léta, ale s radostí podnikáme výlet na 
Macochu. Zjišťuji, že propast je víc zarostlá zelení 
než bývávala, ale i tak pohled na její dno je monu-
mentální, až démonický. K dolnímu můstku vedou 
nové schůdky, které zdolá i ta naše psí smečka dvou 
bišonků. Osvěžíme se pak na Útulně, a sjedeme ke 
Skalnímu mlýnu. S radostí si dopřejeme projížďku 
vláčkem, Punkevní jeskyně jsou bohužel pro dnešek 
vyprodány. Nevadí, i tak pěkný výlet.
 A aby toho Moravského krasu nebylo málo, další 
den jedeme na návštěvu k mojí dlouholeté kamarádce 
do Rudice. Projdeme pískovcový lom, omrkneme 
novodobou kapli sv. Barbory, a koukáme do dáli, kde 
se vypíná vysílač Kojál.
 Brno. Město mého dětství. I to chci svému příteli 
ukázat, a to přímo místa, kam jsem jezdívala na prázd-
niny jakožto dítě rok co rok. Moje babička bydlela v 
Bystrci, v Přístavní ulici, pak na Výhoně, obojí je od 
přehrady cca 5 minut chůze. V Brně na Pryglu jsem se 
naučila plavat, tenkrát ještě platilo to, že když se někdy 
v srpnu na hladině objevil sem tam zelený fl íček, říkalo 
se že to kvete voda. Bohužel o pár let později už aby 
po přehradě jezdily ledoborce, pro sinice se nedalo 
koupat.
 Strejda Jirka dělával léta hrázného, vozíval mě na 
motorovém člunu sbírat bójky po konci sezóny, jindy 
mě vzal dolů do hráze nebo do elektrárny. Nezapo-
menu na ten zvláštní hukot vody, jak naráží na stěnu 
hráze zvenčí, a uvnitř 
jsou krápníky jako v 
našich jeskyních. Strej-
da, který mě dokonale 
naučil jediný cizí jazyk, 
který znám - brněnské 
hantec. Nezapomenu-
telné zážitky. Nyní? Pří-
staviště je plné stánků 
a upravené do moder-
na. Staré lodě, které 
pamatuji (Brno, Pionýr, 
Praha, Moskva - poz-
ději Dallas, Veveří), tak 
ty už dojezdily. Veveří 
je na suchu, na břehu, 
je z ní restaurace. Na 
vodě jsou lodě nové, 
s novými názvy - prý 
města, která mají s Br-
nem družbu. Snažíme 

se koupit lístky na loď Stuttgart, ale marně. Kapitán 
naznal, že naši bišonci jsou bez náhubků nebezpeč-
ná zvířata, a tak nás nevezme ke hradu. Tak se jen 
projdeme směrem k Rakovci, na pláž Na špici, kde 
jsem jako dítko řádila jako tajfun, usedáme do auta a 
míříme ke hradu Veveří. Kupodivu, tam nikomu naši 
"zlí a divocí psi" nevadí, a tak si vychutnáme komplet 
prohlídku hradu, který býval lesnickou fakultou a 
posléze i ruinou. Nyní hezká prohlídka. 
 Nelze ale jen jezdit po výletech, je třeba i pracovat, 
a tak musím do Brna znovu, tentokrát na poradu naší 
fi rmy, sídlící v mrakodrapu AZ Tower - 111m. Pojmeme 
to jako výlet vláčkem, a po splnění mých pracovních 
povinností si užijeme historické Brno. Denisovy sady, 
nám. Svobody s orlojem za moc milionů. Tam snad 
nikdo neví, kolik je hodin, ale já ano.
 Stačí se postavit k tomu monstru čelem, udělat tři 
kroky vzad, a podívat se směrem vlevo - tam je kostel 
sv. Jakuba, a jeho věžní hodiny jsou přesné.... 
 Ovšem co chci předvést Petrovi ze všeho nejvíc, 
je to naše adrenalinové koupání v lomu. Mnohokráte 
už to bylo na internetu, dokonce v TV zprávách, jak 
v Blansku sebevrazi leží na kolejích a koupají se 
ve vodě 17m hluboké, ale.... Zná někdo krásnější a 
průzračnější vodu na koupání široko daleko? Já ne, 
nejblíž snad u Jadranu. Petrův syn Tomáš se závodně 
potápí a náš lom zná, tak teď už jej zná celá rodina. 
 Rozhledna Veselice - pro mne další adrenalinový 
zážitek, moje křečové žíly dostaly zabrat, 186 schodů. 
Ovšem výhled parádní! 
 Co o víkendu? Zámek Letovice. Současné majitele, 
manžele Vavříčkovy z Boskovic znám, jejich syn chodil 
s mým synem do třídy na základní škole v Boskovi-
cích. Zámek koupili coby dezolát, ruinu bez oken,nyní 
je vidět, že už to má šmrnc, zámek prokouknul, bude 
uchován pro příští generace. Odtud míříme na pře-
hradu Křetínka vykoupat se, ale bohužel - nekonečné 
objížďky v řádu desítek km, objížďka přes objížďku, 
chaos, špatně značené. Kdysi kdosi vytvořil parodii 
na písničku Jarka Nohavici Ladovská zima. Bylo to 
Ladovské léto, a nyní cituji jen kousek: A po silnici krok 
sun krok, bo silničaři tajak každy rok, snažili se velice, 
a na prazdniny rozdrbali všecky silnice.... Až jsme 
konečně dojeli na pláž, právě začala průtrž mračen, 
lehátka létala vzduchem, lidi panikařili, padaly kroupy, 
no hnus, velebnosti.... Tak jsme popojeli směrem k 
naší civilizaci, u Boskovic už opět "zoncna rumplo-
vala", tak jsme se osvěžili na koupališti v Újezdě u 
Boskovic.
 Mé bývalé bydliště, prožila jsem tam 23 let, z toho 
8 let coby místostarostka. Jo, bejvávalo.... 
 Neděle - vedro k padnutí, jediná šance na přežití - 
vlézt do lomu do vody a zůstat tam celý den!
 Léto budiž pochváleno, i já je miluji!

-JB-
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Garážový 
tisk 
v galerii

Foto: Klára KučerováFoto: Klára Kučerová

Dopravní hřiště bude 
otevřeno 20. srpna

Stabilní, dynamicky se rozvíjející česko - japonská fi rma s dlouholetou tra-
dicí TATSUNO EUROPE a.s. se sídlem v Blansku,  pracující v oblasti výroby 
elektronických výdejních stojanů pro čerpací stanice pohonných hmot 

hledá zájemce na pozici 

PRACOVNÍK LAKOVNYPRACOVNÍK LAKOVNY
Co nabízíme:
  příjemné a čisté pracovní prostředí

  motivační fi nanční ohodnocení formou bonusů

  po zaučení možnost platového růstu

  zázemí zahraniční společnosti

  dotované závodní stravování

  nástup možný IHNED

Co požadujeme:
  manuální zručnost

  pečlivost, odpovědnost

  samostatnost, fl exibilitu

  dobrý zdravotní stav

Zájemci, hlaste se osobně, písemně nebo telefonicky na adrese:

TATSUNO EUROPE a.s., Pražská 68, 678 01 Blansko

telefon: 516 428 411, mob: 602 216 286

e-mail: info@tatsuno-europe.com, www. tatsuno-europe.com

 Jízda podle značek a semaforů, ukázka modelu policejní helikoptéry, poučení o zásadách první 
pomoci. Tyto a další aktivity byly připraveny pro děti i jejich rodiče v červenci na dětském dopravním 
hřišti v Blansku. 

 Během školního roku 
se na dopravním hřišti 
střídají skupiny dětí ze 
čtvrtých ročníků z širo-
kého okolí, aby nacviči-
ly jízdu na silnici podle 
dopravních předpisů. O 
prázdninách silnice se se-
mafory a značkami zejí 
prázdnotou, proto pořádá 
Aktiv BESIP při Městském 
úřadu Blansko ve spolu-
práci s Autoškolou Per-
nica a Českým červeným 
křížem Blansko dvakrát 
během letních prázdnin 
Den otevřených dveří na 
dopravním hřišti. „Akce 
se koná již několikátým 
rokem a u návštěvníků 
má stále větší odezvu,“ 
uvedl Michal Knecht z odboru vnitřních věcí. 
 Děti si tedy na vlastních kolech mohly zajezdit 
podle značek a semaforů a vyzkoušet si dopravní 
testy přiměřené jejich věku. „Ti nejmenší cyklisté si 
třeba alespoň vybarvili dopravní značky,“ řekl Knecht. 
 V rámci doprovodného programu předvedl Dušan 
Pukl různé modely na dálkové ovládání včetně 
policejní helikoptéry. Dovolil i dětem, aby si zkusily 
ovládat model terénního auta. 
 Děti i dospělí si otestovali svou zdatnost při 
poskytování první pomoci na fi guríně napojené na 
počítačový program, na němž bylo zřetelně vidět, jak 
moc do hloubky a jakou frekvencí je potřeba stlačovat 
hrudní kost při srdeční masáži. Všichni museli uznat, 

že takové dvacetiminutové oživování při čekání na 
příjezd záchranné služby není žádná hračka. 
 Zájemci si zkusili nasadit interaktivní brýle simulují-
cí požití velkého množství alkoholu a zjistili, co alkohol 
napáchá s ostrostí zraku a prostorovou orientací. Při 
zdolávání krátké překážkové dráhy všichni vypadali 
legračně, i když usednutí za volant v tomto stavu už 
taková legrace není. Přesto se velmi často takoví 
výtečníci najdou, jak o tom neustále informují zprávy 
černé kroniky ve všech médiích. 
 Podruhé se brány dopravního hřiště otevřou 20. 
srpna v poledne. Děti ať si kromě dopravního pro-
středku nezapomenou také helmu! 

-mha-

GIGA
Blansko

www.qdex.cz

POÈÍTAÈE
NOTEBOOKY
SERVIS POÈÍTAÈÙ
TONERY

POÈÍTAÈE
NOTEBOOKY
SERVIS POÈÍTAÈÙ
TONERY Nám. Svobody 9, Blansko
tel.:
516 413 812

FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAAAAA

AAAAAA

Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod.

 Tradiční letní výtvarná dílna 
pořádaná Galerií města Blan-
ska, koncipovaná jako ohlédnu-
tí za výstavní sezónou a pocta 
jednotlivým vystavujícím vý-
tvarníkům, lákala po celý týden 
desítky lidí toužících nalézt v 
úmorných vedrech špetku stí-
nu. Největší zájem byl o čtvr-
teční workshop, který zájemce 
seznámil s jednoduchou tech-
nikou zvanou sítotisk. Zájemci 
si domů odnášeli trička a další 
textilie zdobené motivem dle 
vlastního návrhu.

 

25. 8. 2015 v  18:00  
DIVADLO KOLÁRKA, KOLLÁROVA 8, BLANSKO 
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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. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* 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 1+1 (2+1). RK NE. Tel. 720586943.
* DÁMSKÁ KONFEKCE na svatby a jiné spo-
lečenské události. Bezručova 1, Blansko, 
naproti VZP. Mob. 777305730.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Realitní společnost Hypocentrum Blansko 
hledá ke koupi pro svého klienta byt 3+1 ve 
slušném stavu pouze v Blansku. Balkon, 
sklep. Prosím nabídněte. Naše služba pro 
Vás zcela zdarma, právní služby zajistíme. 
Tel. 721409612.
* Restaurace U Golema přijme čísníka - 
servírku na HPP a dále pomocnou sílu do 
kuchyně - soboty a neděle dopoledne. Tel.: 
608707625.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* 2 pánské košile s dlouhým rukávem - bílá, sv. modrá.
Značka A.M.J. - slim fi t, velikost 41. Jako nové. Cena 
za kus 200 Kč. Tel. 721964658.
* Mladé korely, cena 200 Kč. Tel. 737902404.
* Letošní kvalitní med přímo od včelaře z čisté přírody. 
Cena: 140,- Kč/kg - květový, 160,- Kč/kg  lesní. Po do-
mluvě dovezu do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Nové navíjecí vodítko se svítilnou a zásobníkem na 
sáčky, délka 5 m, pro psa do 45 kg za 330,- Kč a zelený 
svítící obojek za 60,- Kč šířka 2,5 cm, délka asi do 35 
cm. Tel. 515538566, mobil 737430621.
* Dětské – dívčí kolo Leader Fox (pro děti 4 až 7 let). 
Vynikající stav. Tel. 605267629.
* Nové plastové okno VPO Protivanov do stavebního 
otvoru 50x80 cm bílá/dub zlatý, vč. žaluzie. Cena 1550,- 
Kč". Tel. 728855630.
* RD v Dolní ulici v Doubravici se zahradou a studnou. 
Tel. 604756094.

* Pronájem RD 2+1 v Rájci,  nájem 5000 Kč + záloha 
energie 3000 Kč. Dlouhodobě. Tel. 604861192.
* Pronajmu 250 m2 skladové plochy v Blansku u nádraží, 
3.000,-/měsíc. Přijezdová cesta, rampa, elektřina. Tel: 
776117788.
* Daroval by prosím někdo různé hračky, chrastítka, 
gumové, kočárek pro panenku aj., třeba někomu leží na 
půdě. Nám poslouží - jakékoli i staré hračky i oblečení 
pro miminko. Tel. 608526518.
* Přenechám nahrané videokazety á 5,- Kč, přes 80 kusů 
- fi my a pohádky. Spěchá. SMS 722605184.
* Sháním ledničku levně nebo za odvoz. Na chatu. 
Nabídněte. Tel. 602786025.
* Koupím elektrický ohradník na ovce. Tel. 602786025.
* Pronajmu garáž na Podlesí za 1.200 Kč/měs. Tel. 
725089695.
* Pronajmu garáž v Rájci - Jestřebí na Pionýrské. Tel. 
607231294.
* Dlouhodobý pronájem bytu 2+1 v Blansku ul. Nádražní. 
Nájem + inkaso 9000 Kč měs. Tel. 603351436.
* Hledám dlouhodobý pronájem 1+1 nebo 1+kk v 
Blansku od 1.9.2015 do 7500,- Kč včetně inkasa. Tel. 
733351235.
* Hledám starší kamna, kotel, varič, ledničku, pračku za 
odvoz. Tel. 605529478.
* Pronajmu byt 2+1  na ul. Údolní, částečně zařízený, za 
cenu: inkaso cca 6.500,-Kč (vyúčtuji případné přeplatky) 
+ 2.500,- za pronájem. Byt může být volný od září. Tel. 
725389429.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ     

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
Poslední ze žhavých milenců – 10.9.2015 v 19.30 
hod, Dělnický dům Blansko. V hlavních rolích diva-
delního představení Simona Stašová a Petr Nárož-
ný. Cena: 360, 310 a 270 Kč (310, 270 a 220 Kč s 
Klubovou kartou KSMB).
 
Ticketpro:
21.-22.8.2015 - Finlandia Mácháč, Máchovo jezero
11.-13.9.2015 – Znojemské historické vinobraní
28.10.2015 - Lord of the Dance, Hala Rondo
Ticketstream:
22.8.2015 – Mariánské léto Brno
24.10.2015 – Kryštof Srdcebeattour 2015, Hala 
Rondo
HRADY.CZ – letní hudební festival
Ticket Art:
10.10.2015 – Alexandrovci, Hala Rondo
Fantom opery – Praha, GoJa Music Hall
Mamma Mia! - Praha, Kongresové centrum
Jesus Christ Superstar – Hudební divadlo Karlín

Aktuálně v prodeji:
Hrady, hrádky a tvrze na Blanensku – publikace 
vydaná u příležitosti 110. výročí povýšení Blanska 
na město.  Cena 110 Kč.
7 dní v pohádce – sada pracovních listů pro výlety 
šneka Krasíka (Blansko, Rudice, Rájec-Jestřebí, 
Sloup, Křtiny). Cena 10 Kč.
Magnetky s otvírákem s blanenskými motivy. Cena 
40 Kč.
Aktuálně:
Naše informační kancelář bude mít v průběhu hlavní 
turistické sezony prodlouženou otvírací dobu. Od 
července do poloviny září budeme mít pro všechny 
návštěvníky naší kanceláře otevřeno také o víken-
dech a o svátcích.
Pondělí – pátek: 09:00-18:00 hodin
Sobota: 09:00-12:00 hodin a 13:00-17:00 hodin
Neděle: 13:00-17:00 hodin

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

-MaT-

Adam Prudil mistrem 
Evropy

 Ve dnech 6.- 11.7.2015 se konalo ME v baseballe 
žáků v polské Miejske Gorce. Ve výběru reprezen-
tace ČR se ho zúčastnil i hráč Olympie Blansko 
Adam Prudil. Kluci a jedna dívka nepoznali za celý 
turnaj hořkost porážky a zaslouženě si odvezli zlaté 
medaile. Postupně porazili v základní skupině Ra-
kousko, Rumunsko, Bělorusko, Francii, v semifi nále 
22:2 domácí Polsko a ve fi nále, i když prohrávali 4:0, 
porazili Rusko 5:4. Jen pro informaci: Francie i Rusko 
jsou účastníci letošního MS. Adam byl oporou týmu 
a ve fi nále byl startujícím nadhazovačem a byl to on, 
který zahrál poslední out fi nále  .

-pp-

!!! MÁME VŠE !!!!!! MÁME VŠE !!!
V BAZARU VŠEHO 
A NÁBYTKU 1000 m2

V DOLNÍ LHOTĚ 82 U BLANSKA

??? ZDARMA ?????? ZDARMA ???
DRAŠAR 602 882 227

Očima občanů
Tak trochu jiný pohled

 S velkým smutkem jsem se v regionálních perio-
dikách dočetl, že demolici blanenského hotelu Dukla 
(před rokem 1989 kvalitního ubytovacího zařízení) 
bude natáčet kamera soukromé společnosti. Bourání 
budovy bude možné sledovat na internetu a také se 
z něho plánuje vytvořit časosběrný dokument.
 Hotel Dukla je totiž důkazem nerozumného hospo-
daření s městským majetkem. Rád bych shrnul jeho 
historii. Hotel začal nabízet ubytovací služby od 1. 5. 
1981. Jeho stavba byla fi nancována ministerstvem 
těžkého průmyslu, ministerstvem všeobecného stro-
jírenství a KNV. Celkem za jeho stavbu tyto instituce 
zaplatily 18, 2 milionu Kčs. Jeho ubytovací kapacity 
sloužily jednak návštěvníkům Moravského krasu a také 
pracovníkům fi rem, které předváděly svoje výrobky 
a produkty na brněnském výstavišti. Hotel měl tedy 
smysluplné využití. Jenže přišel rok 1989, hotel přešel 
do soukromých rukou, majitel do něj neinvestoval a 
tak začal chátrat.
 Najednou kolem roku 2010 začalo kolovat, že se 
má stát z hotelu Dukla ubytování pro nepřizpůsobivé 
občany. Dodnes nevíme, kde se tato informace vza-
la, ale všude se o tom mluvilo. V následné dražbě v 
roce 2011, kterou město vyhrálo se cena již zchátralé 
budovy ,,vyšroubovala“ na těžko uvěřitelných 30, 5 
miliónů Kč. Pak ale vedení města zjistilo, že neví co se 
zchátralou budovou, žádný investor o ni nestál. A tak 
se před komunálními volbami v roce 2014 účelově na-
formulovalo referendum, které se ptalo zda si občané 
přejí budovu zbourat. Některé politické strany si na de-
molici postavily svoji kampaň. Opoziční zastupitelé za 
KSČM byli ostře proti tomu. Marně jsme upozorňovali 
na účelovou formulaci referenda i na nehospodárnost. 
Zbourání hotelu bude stát přes 4 miliony Kč a dalších 
9 miliónu Kč se zaplatí za vybudování parku.
 Jistěže média udělala z Dukly komunistický ohyzdný 
zchátralý kolos, což také přispělo k tomu, že občané 
rozhodli o demolici budovy. Komunisté marně navrho-
vali, aby se budova za přispění peněz z evropských 
fondů zrekonstruovala a upravila např. na sociální či 
startovací byty, které Blansku chybí. Řešení by to bylo 
pro městskou pokladnu levnější a také si troufnu říci 
efektivnější. Místo toho se z městských peněz utratí 
přes 43 miliónů Kč, což rozhodně nejsou zanedbatelné 
peníze. A jako třešnička na dortu se demolice bude 
natáčet v přímém přenosu, jako reality show.
Emil Pernica, zastupitel města Blansko za KSČM

Neberte nám lom!
 Již delší dobu se znepokojením pozoruji snahu 
„nového“ majitele lomu u hlavního nádraží v Blansku, 
lom oplotit a uzavřít ho tak pro veřejnost. Aktuální 
informace z posledního čísla časopisu Úspěch říká, 
že majiteli se nedaří sehnat fi nance potřebné na vybu-
dování oplocení. Pro letošní sezónu si my návštěvníci 
můžeme oddechnout, ale zdá se, že tento záměr je 
stále reálný a hrozí jeho naplnění!
 Záměrem tohoto článku je podívat se na věc z jiného 
pohledu než je dosavadní mínění zainteresovaných, že 
lom je potřeba uzavřít pro veřejnost a zamezit koupání 
zde. Bez debaty je fakt, že lom a celá lokalita je unikát-
ní a v rámci okresu, republiky případně dále bychom 
těžko hledali něco obdobného. Zásadní problém tkví 
v sousedství hlavní železniční tratě Brno – Česká 
Třebová. Počítám, že toto je hlavní důvod městské 
vyhlášky, která by měla údajně koupání v lomu bránit. 
O vyhlášce jsem sice slyšel, ale v reálu jsem ji nikdy 
neviděl, tak nevím jestli skutečně existuje nebo je to 
mýtus. Každopádně v teplých dnech je lom doslova 
obležen lidmi a z toho můžeme vyvodit, že lidé si o 
podobných předpisech myslí svoje. Postoj města k 
záležitosti vypadá tak, že lom není náš, takže se nás 
to netýká. Majitel si hodlá z lomu udělat potápěčské 
centrum. Já se ptám komu tím prospějeme? Úzké sku-
pině potápěčů? Nebylo by lepší záměr přehodnotit a 
zahrnout do plánu i zachování koupání pro veřejnost? 
 Je zde jistý mýtus, že záležitost nelze technicky 
vyřešit, ale pokud by se tímto někdo skutečně seriózně 
zabýval, tak by se snad nějaké řešení najít mohlo. 
Neslyšel jsem o žádné studii, která by se tématem 
zabývala a navrhla možnosti řešení. Namátkově bych 
měl dva návrhy. Levnější varianta by byla nějaká lávka 
případně dvě přes železniční trať a vybudování zdi 
kolem trati případně uzavření trati do tubusu. V dražší 
variantě, ale podle mě lepší, by bylo zahloubení tratě 
pod zem a to přes celé Blansko, což by současně 
řešilo podchod resp. nadchod na hlavním nádraží i 
přemostění na staré Blansko. 
 Rád bych vyvolal diskuzi nad tímto tématem přede-
vším u zainteresovaných a věřím, že se podaří nalézt 
řešení vhodné i pro nás, kteří do lomu chodíme a ne-
radi bychom o něj přišli. Věřím, že zveřejněný záměr je 
jen špatný žert. Když se podívám do budoucnosti, tak 
si moc nedovedu přestavit to oplocení a jeho ostrahu. 
Vy ano?

M. Králík
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

7. srpna 20158

 Červencový squashový turnaj navštívilo 9 hráčů. 
Tropické počasí venku lákalo k vodě a někteří turnajoví 
hráči již nastoupili na dovolenou. 
 Vždy, když počet hráčů klesne pod magickou hranici 
10 hráčů, se rýsuje velmi těžký turnaj. Bylo tomu tak 
i tentokrát. Jedna základní skupina, ve které se hrálo 
na dva vítězné sety do 11 bodů dle mezinárodních 
pravidel, určila každému jedinci osm vyčerpávajících 
zápasů. Vypouští se druhá fáze oblíbeného vyřazo-
vacího pavouka, proto každý jedinec musí hrát od 
začátku do konce naplno, nikdo nemůže vypustit jediný 
set. Je to tak náročné, že o překvapení není nouze, 
protože fyzická připravenost každého je různá. 

 Vítězem turnaje se stal Jakub Sedláček, který za-
znamenal sedm vítězství a jednu porážku. O druhém 
místě rozhodl vzájemný zápas Nabil Lai versus Jiří 
Pánek 2:0 (12:10, 11:3), neboť oba šestkrát zvítězili 
a dvakrát odešli poraženi. Čtvrtá, bramborová pozice, 
patří Richardu Derinkovi za pět vítězství a tři porážky. 
Jemu turnaj opravdu sedl. Jediný pokořil vítěze a 
nebýt zlomené rakety v posledním zápase za stavu 
9:9, mohl se vyšvihnout na druhé místo. Za rok hraní 
v našich turnajích již nakukuje do absolutní špičky a 
to není sám. 
 Příští turnaj proběhne v sobotu 22.srpna od 13 
hodin. Počet účastníků překlene desítku a třeba 
rozšíří celkový počet hráčů zapojených do letošních 
turnajů. Nebojte se přijít mezi nás, zdokonalíte se ve 
hře a získáte nové přátele. Ceny jsou připraveny pro 
všechny aktivní účastníky. Startovné je neměnné 200 
Kč.

UPOZORNĚNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY SQUASH 
CENTRA: OD 27.7.2015 DO 9.8.2015 ZAVŘENO

PROVOZNÍ DOBA ČERVENEC - SRPEN:
 Po   07:00 – 20:00
 Út  12:00 – 20:00
 St  07:00 – 20:00
 Čt  12:00 – 20:00
 Pá  07:00 – 20:00
 Sobota  ZAVŘENO
 Neděle  ZAVŘENO

Blanenské košíkářky 
nezahálejí

 Basketbalový klub Blansko se mimo svoji hlavní 
mistrovskou sezonu zaměřuje také na účast při 
nejrůznějších akcích jiných sportovních odvětví.
 Jednou z posledních aktivit byla spolupráce 
s Nemocnicí Blansko při závodech dračích lodí, 
které se konaly na rybníku Olšovec v Jedovnicích. 
Přestože všechny účastnice z řad BK Blansko 
držely pádlo poprvé, dokázaly po krátké instruktáži 
skončit ve 200 m závodě na krásném 4. místě. 
V kilometrové distanci obsadily 7. místo. V obou 
kategoriích pokořila posádka doplněná basketba-
listkami některé zkušenější soupeře, kteří závody 
na dračích lodích už nějakou dobu jezdí.

 Další zajímavou akcí, kterou děvčata svou 
účastí podpoří, bude běh 2,4 km na Blanenském 
půlmaratonu. Závodu se zúčastní téměř všechny 
hráčky týmu U 19. Určitě nepůjde o poslední 
iniciativu BK Blansko, která nesouvisí přímo s 
basketbalem, ale bezesporu pomáhá ve zvyšování 
fyzické připravenosti na blížící se sezonu 2015-
2016. 

Pavel Zouhar, trenér U 19
Foto: Pavel Zouhar

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

ROZVOZ ZDARMA!!!

oodiin
oodin

A!!!A!!!

pradelnablansko@seznam.cz

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

Být stylový? Právě to dokáže Rapid Spaceback, vůz oceněný 
prestižní cenou Red Dot 2014 za design.  
Bohatě vybavený akční model Fresh je ještě atraktivnější! Proto jsme 
pro vás připravili lákavější nabídku, kdy jej můžete získat s 5letou 
zárukou, úsporným TSI motorem, klimatizací, rádiem s dotykovým 
displejem a mlhovkami s LED denním svícením – to vše s financováním 
ŠKODA Finance již za 299 890 Kč! Navštivte nás a objednejte se na 
testovací jízdu.

skoda-auto.cz

PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU
PŘIJÍŽDÍ VŮZ, 
CO MÁ ŠŤÁVU

Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů  
Rapid Spaceback: 3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km

Přijďte si pro bohatě vybavený akční model 
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

MONITOR AŽ ZA TŘI TÝDNY! Uzávěrka je 24. srpna 2015
Potřebujete inzerci? Volejte 606 728 334.

Počítače a notebooky 
již od již od 6666,-6666,- Kč  Kč 
vč. DPH vč. DPH 
a WINDOWS 8.1a WINDOWS 8.1

ooky ookyVíce než 100 modelůVíce než 100 modelů  
mobilních telefonů mobilních telefonů 
SKLADEMSKLADEM v cenách  v cenách 

již od již od 499,- 499,- KčKč

Po předložení inzerce 
ke každému telefonu 
SIM karta Vodafone 
s kreditem 200,- Kč zdarma! 

Akce platí do 30. srpna 
nebo do vyprodání zásob.

LAST MINUTE 24 HODIN DENNĚLAST MINUTE 24 HODIN DENNĚ    

VÝBĚR OD 298 CK + NAŠE SLEVA NAVÍCVÝBĚR OD 298 CK + NAŠE SLEVA NAVÍC
ZIMA 2015/16 JIŽ V PRODEJIZIMA 2015/16 JIŽ V PRODEJI

  *  EXOTIKA – využijte slevy až 25%, záloha jen 1490 KčEXOTIKA – využijte slevy až 25%, záloha jen 1490 Kč
  **  až 2 děti pobyt ZDARMA, EGYPT – dítě zcela ZDARMAaž 2 děti pobyt ZDARMA, EGYPT – dítě zcela ZDARMA
  *** VIP salonek letiště Praha, Bratislava, sleva 50% svozy, BUSINESS VIP salonek letiště Praha, Bratislava, sleva 50% svozy, BUSINESS
  ****  HORY – RAKOUSKO, ITÁLIE, FRANCIE, ŠVÝCARSKO aj.HORY – RAKOUSKO, ITÁLIE, FRANCIE, ŠVÝCARSKO aj.
  ***** Poznávací zájezdy, Eurovíkendy, jízdenky, cest. pojištění aj. Poznávací zájezdy, Eurovíkendy, jízdenky, cest. pojištění aj.
  ******  SENIOŘI +55 DOTACE = pobyty v Evropě !SENIOŘI +55 DOTACE = pobyty v Evropě !  

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 

DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!


