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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

„Letos žádné moře, převalování se na lehátku, grilování pokožky na slunci a skotačení ve 
vlnách!“ zavelel jsem doma v momentě, kdy jsme se začali bavit o tom, kam vyrazíme v 
létě. Očekával jsem otrávené obličeje a troušení nesouhlasných poznámek na moji hlavu, 
ale kupodivu se mnou souhlasili jak spoluobyvatelé mého domu, tak i kamarádi, se kterými 
jsme zvyklí trávit téměř každou dovolenou. Zbývalo jen vymyslet, do kterých končin naší 
krásné země budou směřovat kola našich automobilů.

 Po krásném týdnu 
stráveném před tře-
mi lety na Šumavě 
přece jen zbývalo 
spousta míst, kde 
jsme ještě nebyli. 
Asi čtrnáct dní před 
termínem dovolené 
jsem začal být lehce 
nervózní, jelikož čas 
kvapil a my nevědě-
li ani kam pojede-
me, natož aby bylo 
zamluvené nějaké 
ubytování. Jedním 
z cílů, o nichž jsme 
se bavili, byl Český 
ráj, ovšem zde jsme 
žádnou ubikaci ne-
sehnali. Naštěstí se 
mi asi týden před 
plánovanou dovole-
nou podařilo splašit 
velikou chalupu v Jizerských horách, asi 10 km od 
Jablonce nad Nisou. Od Prachovských skal to bylo 
trochu z ruky, ale vybírat jsme si už nemohli. Uvidíme, 
jaký program se nám podaří vymyslet v této lokalitě.

 Chata U Maxe v obci Horní Maxov byla trefou do 
černého. Veliké stavení skýtalo dostatek prostoru 
pro naši výpravu, která tentokrát čítala 12 lidí, z 
poloviny dětí. Z terasy byl krásný výhled na Ještěd, 
pod chalupu pravidelně chodila večeřet srnka i se 
svým potomkem a místo bylo tak klidné, že jsme 
se chvílemi cítili jako trosečníci. Přestože chalupa 
rozhodně nebyla podobná ubytování ve čtyřhvěz-
dičkovém hotelu, skýtala vše, co jsme potřebovali, 
a co jsme očekávali.

 Hned první den ráno jsme namazali svačiny a 
podnikli výpravu po okolí. Zavítali jsme na rozhledny 
Bramberk a Slovanka, obdivovali architekturu míst-
ních chaloupek, brodili se potoky, běhali po lesích 
a nachodili bezmála dvacet kilometrů. Počasí nám 
bylo nakloněno, co jiného si přát…

 Následující den byl v plánu Liberec, konkrétně 
výšlap na Ještěd a návštěva zoologické zahrady. 

Ještěd byl vůbec jedním z našich cílů, které jsme 
chtěli bezpodmínečně zdolat. Už při příjezdu na 
parkoviště jsme věděli, že dostat se po svých nahoru 
nebude žádná lehká procházka. Zvolili jsme trasu a 
pomalu stoupali k vrcholu. Po šesti kilometrech byl 
cíl skoro na dosah. Zatímco doposud vedla cesta hlu-
bokými lesy, ve kterých nás míjeli sotva tři pocestní, 
zhruba 500 metrů od vrcholu vedla přes parkoviště 
a až do cíle jsme museli po asfaltu s velkými davy 
těch, kteří zvolili snazší formu výšlapu. Nahoře nás 
čekala odměna ve formě neskutečného pohledu do 
okolí a náš pobyt na vrcholu narušoval pouze místy 
až nepříjemný přebytek lidí. To se však dalo čekat.

 Vzhledem k tomu, že nás čekala ještě ZOO, zvolili 
jsme cestu dolů lanovkou. Pro děti zážitek, pro nás 
dospělé trochu překvapivý výplach peněženek, 
každopádně díky tomu jsme se dostali za zvířaty v 
poměrně dobrém čase a mohli si tak v klidu projít 
všechny vystavené exempláře. Pokud se vám líbí 
brněnská ZOO, ta liberecká vás nadchne. Všechna 
zvěř je krásně vidět, nebyl tu snad jediný opuštěný 
výběh. Velikým lákadlem jsou bílí tygři, které tato 
ZOO chová jako jediná u nás. Měli jsme štěstí. Lvice 

Pokračování na str. 2

 Ceny od  908.200 Kč
 2 výtahy - balkony

 sklepní kóje k bytu
 parkovací stání v ceně

průběžné fi nancování  
dokončení stavby r. 2017

VÝSTAVBA 25  BYTŮ  RÁJEČKO

Výletní hospůdka v Horní Lhotě

U KAŠTÁNKAU KAŠTÁNKA

12.8. pátek  HD ACOUSTIC
 - český a slovenský rock, začátek v 19 hod.

21.8. neděle  NOVÁ GRUPA 
 - veřejná generálka nové rockové kapely, začátek v 19 hod.

26.8. pátek MEDIUM 
 - taneční zábava, začátek ve 20 hod.

28.8. neděle Miloš PERNICA 
 - klasická kytara, začátek v 19 hod. 

Tel. 777153287
Facebook:
Hospůdka 
U Kaštánka

ŽIVÁ HUDBA V SRPNU
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K - BANDK - BAND
 - hudba pro každého - široký repertoár
 - rozumná cena  - mnoho let praxe

www.k-band.czwww.k-band.cz
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Freddieho sloupek
Olympijská

 Za chvíli začnou další Olympijské hry v řadě, 
tentokrát první na jihoamerickém kontinentu a 
(jak jinak) budou to opět Hry průlomové. Ony jsou 
totiž něčím průlomové snad každé. Třeba 1984 v 
Los Angeles byly průlomové tím, kolik se vydělalo 
peněz a nastartovala éra bohatého, přebohatého 
MOV, kdy marketingový boom začal spolehlivě 
válcovat cokoli, co jen vzdáleně připomíná sport. 
Hry v letech 1936, 1980 a 2008 se zase konaly v 
zemích, kde se potlačovala svoboda slova a bez 
uzardění porušovala lidská práva, v Montrealu 
ještě nedávno platili obyvatelé enormní dluh, co 
po Hrách (1976) zůstal a tak by se dalo pokračo-
vat.
 Teď se dočítám, jak strašné budou Hry v Riu. 
Kriminalita, virus Zika, bordel kam se podíváš, 
špinavá voda a zkorumpovaná vláda, prezident 
a ministři. Média vykreslují Brazílii jako apokalyp-
tické místo. Až se tak trochu začínám divit, proč 
tam každoročně ty statisíce turistů jezdí, když je 
to tam tak ošklivé. Chyba na kráse se najde u 
každého místa. I u nás... 
 Vždyť i my jsme se „ucházeli“ o pořadatelství. 
Vznikla nová fi rma – Praha olympijská, která z 
kapes daňových poplatníků přihrála nemalou 
sumičku do kapes soukromých osob, které si tu 
celou hovadinu vymysleli a lid se na chvíli kochal 
představou, že budeme v tom létě 2016 anebo 
2020 (sice na krátko, ale přece jen) středobodem 
světa...
 Zavřete oči a představte si to... Místo Brazílie, 
celá Česká republika klokotá v očekávání Olym-
piády. Přijíždějí a přilétají (ve větších houfech 
než je obvyklé) nejen turisté, ale také „bafuňáři“, 
zástupci sponzorů, televizní a rozhlasové štáby, 
novináři, fotografové, kapsáři, lovci autogramů, 
dopingoví komisaři... No, snad jsem na nikoho 
nezapomněl... A jo, vlastně ještě „tidlecti sporto-
fci“... Aby to bylo kompletní...
 Jenže, ne všechno je úplně perfektní. V zahra-
ničních novinách se střídají katastrofi cké scénáře 
s varováními. Začíná to tím, že země je sice už 
12 let členem EU, ale břímě exkomunistického 
světa si s sebou nese dál. Je vysoce nestabilní, 
považte, že při čtyřletém volebním cyklu se od 
roku 1993 vystřídalo již třináct vlád, které vedlo 
jedenáct různých „premiérů“. Předčasné volby 
jsou stejným koloritem politické kultury jako v Itálii 
a řešil se nejeden skandál. Třeba dnes je jeden z 
vládních činitelů v jasném střetu zájmů, do autu 
se zahodil jeho spis StB, korupce vesele bují, je 
ovšem skrytá za politické dohody a kalkul.
 Návštěvníci her by si měli dávat pozor zejména 
na loupeživé gangy v našem hlavním městě. Ne-
operují v chudinských čtvrtích, jako v Riu, ale na 
celém území metropole a okolí, po kterém se po-
hybují výhradně ve vozech označených jménem 
gangu – TAXI. Doprava z letiště je komplikovaná, 
protože se sice Praha pyšní již několik desítek let 
podzemní drahou, z nějakého důvodu ale na letiš-
tě ještě nikdo tunel nevykopal. Jen pod letištěm a 
ČSA, to když jim velel bývalý ministr obrany, který 
národního leteckého dopravce dovedl téměř ke 
krachu.
 Jachtařské soutěže prý budou někde na Lipně, 
takže by se měli zájemci o ně obrnit železnou 
trpělivostí, neboť ke sportovištím na jihu Čech 
vede z Prahy značně komplikovaná cesta.
 Tak by se dalo pokračovat. Napadá mě tedy, 
zda místo pomluv a rozpaků z Her v Riu, které 
se našimi sdělovacími prostředky šíří, neměli 
bychom si raději zamést před vlastním prahem. 
Práce by to bylo dost a nemyslím, že by byla 
zbytečná...

 Hezký den…
Freddie (freddiemail@email.cz)

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

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

Chystáme se do školy!

Pro nový školní rok nabízíme: 
- papučky vel. 18-36. BIO pantofl e do vel. 47

- barevné cvičky i klasické Jarmilky

- sportovní a vycházkovou obuv

- školní tašky a batohy

se dvěma několikaměsíčními mláďaty 
byla v dobré náladě a předváděli ná-
vštěvníkům nevídanou show. Až mi bylo 
líto tučňáků, jejichž malý areál byl hned 
naproti a díky tygrům si jich nikdo nevší-
mal. Krmení lachtanů bylo třešničkou na 
dortu dalšího skvělého dne, který jsme 
v těchto končinách zažili.

 Prachovské skály jsem nenavštívil 
dobrých patnáct roků a musím přiznat, 
že jsem úplně zapomněl, jak majestátně 
dokážou zapůsobit na člověka. I tady byl 
velký dav lidí. Přece jen jde o lokalitu 
vyhledávanou. Trochu mě překvapilo, 
že zde zaplatíte jak za parkování v 
krajnici u lesa, tak i vstup do skal, které 
jsou výtvorem přírody, ale i to už je úděl 
často navštěvovaných míst… Vzhledem 
k tomu, že syn si den předtím narazil 
nohu, mohli jsme absolvovat jen malý 
okruh a utekli jsme odsud poměrně brzy 
– tak akorát, abychom se ještě podívali 
na hrad Trosky. Zde se zatáhla obloha, 
což znamenalo rychlý přesun do chaty. 
Zbytek dne propršelo.

 Následujícího dne přišel čas na další 
návštěvu Liberce – užít si trochu té 
„městské“ zábavy. Centrum Babylon 
sestává z několika atrakcí, z nichž jsme 
využili jen jedinou, a sice aquapark. 
Dětem jsme už první den slíbili koupání, 
ovšem vzhledem k proměnlivosti počasí 
jsme se venku u vody válet nemohli, 
proto jsme vzali zavděk komplexem, 
který je komplet pod střechou. Vstupné 
bylo astronomické, ceny jídla a pití uvnitř 
taktéž, půjčení prostěradla či osušky jsme nepotřebo-
vali, ale podle ceníku by vyšlo podobně, jako byste 
si je koupili nové v obchodě. Zpoplatněno bylo do-
konce i dočasné opuštění aquaparku při zaplaceném 
celodenním vstupném! Uvnitř se nám ale moc líbilo. 
Možná díky vyššímu vstupnému tu nespočívala hlava 
na hlavě a fronty na atrakce nebyly příliš dlouhé. 
Děti si přišly na své – popravdě i my dospělí. Den 
jsme zakončili hrou, které se říká adventure golf. Je 
to takový větší minigolf, kde je umělá tráva, vodní 
a písečné překážky a dráhy tvarované tak, jako na 
opravdovém golfu. 

 Je na čase zase něco málo vyšlápnout! Cílem 
dalšího dne byla rozhledna Královka. Po cestě jsme 
zabloudili (vzhledem k mým špatným orientačním 
schopnostem jsem ani nic jiného neočekával), což 
ovšem vedlo k neuvěřitelnému nálezu. Při sestupu le-
sem jsem neodolal smrkovému porostu podobnému 
malému pralesu a s větou „tady určitě porostou“ jsem 
se s několika dobrovolníky vydal úzkou štěrbinou do 
houští. To víte, že tu byly hřiby. A jaké! Po patnácti 
minutách jsme měli plné koše i ruce. Největší nález 
byla trojice hřibů, z nichž dva měly po půl kilogramu 
a jeden dokonce tři čtvrtě kila! Po zbytek cesty jsme 
si tak užívali obdivu kolemjdoucích a na otázky, kde 
jsme takovou úrodu sklidili, odpovídali lakonicky „v 
lese.“ Večer byl na chalupě zakončen táborákem, 
buřty a bujarým zpěvem s kytarou.

 Poslední den jsme opět vyšlápli několik kopců, 
koukli na rozhlednu, zastavili se s dětmi v lanovém 
centru a obhlédli farmu psího plemene husky, kteří 
bydleli nedaleko naší chaty ve smečce 32 psů. Ti 

nás také pravidelně obšťastňovali vytím při večerním 
krmení.

 Naše letošní dovolená byla zvláštní ještě něčím. 
Pojali jsme ji totiž téměř táborově. Ráno začínalo 
budíčkem tepaným na kus kolejnice přivázaného 
před chatou, následovala rozcvička, přičemž každý 
den ji vedl někdo jiný (většinou děti), potom snídaně, 
celodenní program a večer se zakončil nástupem, 
vyhlášením Turisty dne, odměnami pro děti i dospělé 
a oznámením programu na další den. Byl jsem mile 
překvapen tím, jak se této hry nadšeně zúčastnili 
všichni bez výjimky. Bylo to spontánní a o to lepší, 
že dospělí nezůstali stranou.

 Letošní dovolená byla určitě jednou z nejhezčích, 
které jsem kdy absolvoval. V porovnání s pobytem 
v zahraničí vyšla na pár korun a oproti povalování 
se u moře jsme si užili veliký kopec legrace, sou-
těží, her, krásných míst, nachodili jsme skoro 60 
kilometrů, spálili nějaké ty kalorie a hlavně – pocity 
euforie a štěstí se v krásném prostředí Jizerských 
hor dostavovaly každých pár minut. Telefon jsem 
používal jen velice zřídka, televizi, email ani facebook 
jsem neviděl celý týden. Jediné, co mne na letošní 
dovolené mrzelo, byl fakt, že končí. 

 Přeji i vám prožít dny volna přesně podle představ. 
Nechť jsou pro vás regenerací mozkových buněk, 
načerpáním nových sil, které do konce roku budete 
jistě potřebovat, a v neposlední řadě zážitkem, na 
který budete dlouho vzpomínat.

Martin Müller

Dovolenkování...
...aneb táboření, bílí tygři a prošlapané boty

Pokračování z první strany
Podivné věci se dějí 
okolo KSMB

 Pořadatelé kulturních akcí v Blansku, kteří vyu-
žívali zdejší největší kulturní stánek Dělnický dům, 
neměli v posledních letech na růžích ustláno. Mimo 
vysoký nájem sálu, nesmyslný poplatek 10% ze 
vstupného Městu a další poplatky jim nebylo umož-
něno provozovat na svých akcích bary. Mohlo by 
se zdát, že jde o banalitu, ale pokud se vám podaří 
zorganizovat úspěšnou kulturní událost, na které se 
její účastníci zdrží, dají si něco k jídlu a pití, ve fi nále 
může jít o docela slušnou pětimístnou sumu peněz, 
která se dá vydělat během jediného dne. 
 Paradoxem je, že v tomto případě na úspěšné akci 
vydělalo pouze město (poplatky) a provozovatel barů. 
Na soukromého pořadatele už většinou nic nezbylo. 
To je prostě realita – čím vyšší vstupné, tím vyšší 
odvody z něj a ušetřit se dá pouze na programu, ale 
to vám zase nepřijdou za vyšší vstupné žádní lidi.
 To by se mělo změnit letos na základě nového 
výběrového řízení vypsaného kulturním střediskem 
letos v červnu. Společnost Blue Fun, která bary pro-
vozovala, dostala výpověď a noví zájemci o provoz 
barů měli podat přihlášky do konce června tohoto 
roku. Skvělá zpráva! Bylo patrné, že vedení města 
má snahu celou situaci řešit. KSMB totiž podle záko-
na žádné výběrové řízení vypisovat nemuselo a bary 
tak mohly připadnout komukoli. Přihlásilo se celkem 
pět subjektů a jednou z podmínek provozování bylo 
umožnit pořadateli provozovat vlastní občerstvení – 
konečně!

 Ve středu 2. srpna zveřejnil Blanenský deník 
zprávu o tom, že výběrové řízení jde do fi nále. Do 
něj postoupil provozovatel brněnské pivnice Tomáš 
Fiala a podle očekávání společnost BlueFun v čele 
s panem Nezvalem, kteří bary provozovali doteď. 
Vtipné je, že podle Deníku pan Fiala vůbec o ničem 
nevěděl a nikdo jej nekontaktoval telefonem ani do-
pisem, naopak pan Nezval byl informován poměrně 
solidně. Ani další zájemci neměli tušení, jak na tom 
jsou. Nikdo jim podle Deníku nic neoznámil. Proč 
ředitel KSMB Jeřábek pustil Deníku informace o 
dosavadním průběhu výběrového řízení, aniž by 
předtím obeznámil přihlášené subjekty, je zarážející.
 Zajímavé je, že KSMB a Blue Fun, konkrétně pan 
Nezval, jsou podivně propleteni. Letos v dubnu po-
řádala fi rma Blue Fun v Blansku Festival vín za mo-
hutné podpory KSMB, pan Nezval pro změnu seděl v 
porotě na Gulášobraní pořádaném KSMB. Dokonce 
došlo k malému faux pas, kdy jedny regionální noviny 
označily chybně pana Nezvala za hlavního organizá-
tora Gulášobraní. Ale ono se není čemu divit – pan 
Nezval očividně rozhodoval o spoustě věcí týkajících 
se organizace. To mi ostatně potvrdil Tomáš Mokrý, 
majitel agentury teamagency, která na Gulášobraní 
pozvala kuchaře Marcela Ihnačáka. Tomáš Mokrý 
mi doslova řekl, že když jednal s paní Sokolovou z 
KSMB, přišlo mu, že o všem rozhoduje pan Nezval.
 O co tedy jde? O to, že podle dosavadních in-
formací stejné podmínky neplatí pro všechny. Pan 
Nezval je očividně v obraze, z čehož vyplývá, že má 
plnou podporu ze strany KSMB. Může to být proto, že 
ředitel KSMB je s ním v příbuzenském vztahu nebo 
proto, že paní Sokolová, nová kulturní referentka 
KSMB, pracuje již dlouho u pana Nezvala v barech 
v Dělnickém domě, případně z jiných důvodů, které 
si nechci ani domýšlet. Ostatní zájemci o provoz barů 
v Dělňáku jsou tak v  nevýhodě, což mi přijde nefér. 
Nicméně zatím není nic rozhodnuto.
 Poslední slovo bude mít koncem srpna Rada 
města Blanska. Jsem zvědavý, jak to celé dopadne. 
Zástupci Blanska by měli zvážit, zda je pan Nezval, 
který má trvalý pobyt na radnici a podle obchodního 
rejstříku na krku exekuce, o jeho další podnikatelské 
minulosti nemluvě, důstojným partnerem pro město. 
Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a do Dělnické-
ho domu přijde nový, svěží vítr v podobě nájemníka, 
který s KSMB neměl nikdy nic do činění. Pokud se 
tak nestane, odmítám v Dělnickém domě, kde ruka 
ruku myje, dělat jakoukoli akci. Celá situace na mne 
totiž působí tak, že se v Blansku vytvořilo podivné 
společenství, jehož kořeny sahají hlouběji, než si 
většina z nás dokáže představit. A to já podporovat 
nehodlám.

Martin Müller
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Na kávě s Jakubem Lysoněm
Naděje českého rychlobruslení – šestadvacetiletý Jakub Lysoň – se nyní poctivě připravuje na zimní sezónu. Vede ofi ciální 
žebříček českých ledových rychlobruslařů na 300 m. Na 500 m a 1000 m je třetí, na 1500 m čtvrtý. „Škoda, že k rychlobruslařům 
nepřišel už před deseti roky,“ řekl o něm šéftrenér Nowis TEAMu i Martiny Sáblíkové Petr Novák. O to větší je to však senzace, 
že s rychlobruslením začal teprve před Vánocemi.

Sponzor rubriky:

dost, takže ten čas 
bych mohl stáhnout 
dolů. 

 A vyhlídky do bu-
doucna? 
 Uvidíme, jaký za-
jedu čas na prvních 
závodech, které máme 
naplánovány na říjen. 
Tam se uvidí, jak na 
tom budu. Teď nej-
lepší český sprinter 
má na pětistovce čas 
39 vteřin. Jsou přede 
mnou dva – Kopřiva a 
Briešťanský, takže ty 
bych chtěl určitě do-
hnat. Přece jen, mají 
trochu náskok, už na 
tom stojí déle než já. 
Sprintérské tratě jsou 
moje doména, na ty 
se chci více zaměřit, 
protože na dlouhé tra-
tě musíte mít hodně 
naježděno, to už asi 
nezvládnu. 

 Jaký máte teď cíl? 
 Určitě bych si chtěl zajet na nějakém evropském 
šampionátu, což záleží na časech, které zajedu na 
prvních závodech. Kdyby se mi to povedlo, bylo 
by to super. Dělám pro to, co můžu. 

 Co konkrétně? 
 Co se týká tréninku, už třetím rokem trénuji 
crossfi t. To je směs vzpírání, gymnastiky, atletiky, 
a všech možných sportů, i plavání je tam. Je to 
teď hodně populární. Dost mi to pomáhá, ale 
největší trénink je běhání – nadýchat to, naběhat 
– a inlajnové brusle. Pořídil jsem si zátěžovou 
desetikilovou vestu. Pořád je potřeba něco dělat, 
hlavně cvičit nohy. 
 Tím, že pracuji, snažím se trénovat aspoň pět-
krát týdně. Pětkrát šestkrát týdně. Jeden den si 
nechávám vždy na odpočinek. Jinak se vždy po 
práci snažím něco dělat – vyjedu si na bruslích, 
jdu běhat nebo zvedat železa do gymu.

 V čem spatřujete hlavní rozdíl mezi hokejem 
a rychlobruslením? 
 V rychlobruslení to za vás nikdo neudělá, člověk 
musí sám za sebe. Není to jako v hokeji, tam jste 
v týmu, přece jen se můžete schovat a nemusí 
být úplně vidět ta vaše práce. Ale když je člověk 
sám na těch bruslích, záleží vše jen na něm – jak 
si nabrousí brusle, jak se na to připraví, je to vše 
jen jeho snaha. 

 Hokej už hrát nebudete? 
 S hokejem to je teď složitější. Chtěl bych hrát, 
ale nejde dělat dva těžké sporty zaráz. Rychlo-
bruslení je teď pro mě sport číslo jedna a hokej 
tedy odsouvám na vedlejší kolej.

 Jaká je vaše profese? 
 Pracuji na pozici radiologického fyzika v blanen-
ské nemocnici.

 Můžete to přiblížit? 
 Kdybyste mě chtěli najít, nejspíš mě najdete 
u gammakamer na oddělení nukleární medicíny 
nebo u CT na radiodiagnostice. V mé pracovní 
náplni je ověřování fyzikálních vlastností těchto 
přístrojů, kontrola radiační ochrany na odděleních. 
Na ONM je mou prací sledování dozimetrie paci-
entů i zaměstnanců a v neposlední řadě i výpočet 
dávky léčebného radioaktivního jodu, který u nás 
dostávají pacienti s onemocněním štítné žlázy.

 Co je priorita? Sport nebo medicína? 
 Tím, že si sportem zatím na sebe nevydělám, 
je práce stále na prvním místě. Sport mě baví, 
jsem ze sportovní rodiny – mamka hrála basket, 
taťka jezdil na kole. Oba dva to dělali vrcholově 
na vysoké úrovni, takže ke sportu mám blízko. Ale 
pokud nikdo nepřijde a nenabídne mi, že mě bude 
sponzorovat, budu v práci pořád. (smích) 

 Tím, že musejí čeští rychlobruslaři cestovat 
na tréninky do zahraničí, je to poměrně fi nanč-
ně náročná disciplína… 
 Přesně. To máte dopravu, ubytování, vstupy 
na led… Není to žádná legrace. Proto nechápu, 
proč už se u nás nepostavila nějaká hala, není to 
normální. Když máme několikanásobnou mistryni 
světa a olympijskou vítězku, myslím, že by se na 
to peníze najít měly. Nejbližší krytá hala je myslím 
v německém Erfurtu. Je to škoda, protože Martina 
Sáblíková taky jednou skončí a pak už třeba ne-
bude nikdo takový, kdo vyhraje, kam přijede. 

 Nějaké snahy byly v Brně… 
 Nějaké plány postavit halu prý byly, ale zas to 
nedopadlo. Nevím, proč to nevyšlo a co tam bylo 
za problém. 

 Taková hala by sloužila jen rychlobruslařům? 
 Právě že ne. Dělá se to tak, že na okraji je čtyř-
setmetrový ovál a uvnitř je ještě hokejové hřiště, 
to se tam krásně vejde. Není to na zápasy, ale 
na tréninky je to ideální. Někdy bývá ještě kolem 
ledového oválu běžecká dráha na trénování. Ale 
stačila by třeba i dráha nezastřešená, v zimě ji 
nechat zamrazit a v létě využít třeba na inliny, to 
by určitě nestálo tolik peněz. 

 S Martinou Sáblíkovou jste se potkal? 
 Viděl jsem ji dvakrát, poprvé na závodech v 
Inzellu i s trenérem Novákem, tam jsme si i chvíli 
popovídali, a pak ve Žďáru nad Sázavou. Je to 
skromná holka a na nic si nehraje. 

 Je vaším vzorem? 
 Ano, určitě. Svým přístupem k tréninku, tvrdou 
dřinou a odříkáním si vybojovala svoji slávu. Fan-
dím jí a snad se od ní i něco naučím.

Marie Hasoňová

 Jak jste se dostal k rychlobruslení? 
 Už nějakou dobu jsem měl zálusk na to, že bych 
se rád zkusil projet na dlouhých nožích, tak jsem si 
našel na internetu kontakt na svaz rychlobruslařů 
a napsal jsem jim e-mail, že bych si to rád zkusil 
a zda mám nějakou šanci. Koncem října se mi 
ozval trenér, který zrovna přesouval oddíl z Brna 
do Blanska, což se mi hodilo. Půjčil mi brusle, 
které toho měly už hodně za sebou, prý byly i na 
olympiádě v Calgary. Byly to ještě klasické staré 
pevné nože, ne klapačky, na kterých se teď jezdí. 
Naučil jsem se na nich stát a chytat balanc a začal 
jsem pilovat techniku. Koncem prosince jsme odjeli 
do Německa na první závody, tam jsem absolvoval 
pětistovku a kilometr. 

 S jakým výsledkem? 
 Tam jsem dal čas snad kolem 47 vteřin. Němečtí 
správci ledu ze mě moc radost neměli, když mě 
viděli projíždět zatáčkou, protože jsem jim zničil 
led. Museli na chvíli přerušit závod a upravit jej. To 
byly moje začátky. Na konci sezóny jsem se dostal 
na 41 vteřin. Už mám i lepší brusle – klapačky, na 
kterých se mi jezdí mnohem lépe. 

 Kde se trénuje? 
 Jezdím trénovat do Německa a snad ten čas 
půjde ještě níž. Do konce září ještě všude není 
dlouhý led a jezdí se na normální zimní stadiony, 
trénuje se venku i na inline bruslích. Když je někde 
přes léto dlouhý led, většinou si ho zamluví ti, kteří 
na rychlobruslích už nějaký ten pátek jezdí. Tam 
má šanci pouze světová špička. Jediný led, který 
je teď k dispozici, je v německém Inzellu, ale tam 
prostor pro normální smrtelníky není. To byste 
musela jezdit čas na pětistovku kolem 35 vteřin, 
aby vás tam vůbec vzali, což je pro mě teda ještě 
celkem daleko. I když… (úsměv) 
 Je fakt, že od března jsem potrénoval celkem 

Svitavská 872/23, Blansko

(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Vhodný 

k trvalému či 

rekreačnímu 

bydlení, 

nutná 

rekonstrukce, 

napojení 

na všechny IS 

380.000,- Kč

+ provize RK

Vydané územní 

rozhodnutí, 

v ceně je projekt 

na stavbu RD, 

IS – vodovod, 

kanalizace a EE 

přivedeny 

na pozemek. 

1290,- Kč/m2 

+ provize RK

RD (chalupa) 1+1 Benešov, 280 m2 

St. pozemek Olomučany, 879 m2 HLEDÁME!!!

RD Rájec-Jestřebí, 720 m2, centrum

Pro solventního zájemce 
hledáme byt v osobním vlastnictví 
o velikosti 3+1 nebo 2+1, 
lokalita nerozhoduje. 

Pro prodávající jsou veškeré 
služby RK zdarma.

Ihned obyvatelný 

prostorný dům 

s kom. prostory  

s výlohou, 

komfortním 

bytem 2+kk 

a krásnou 

zahradou.

2.990.000,- Kč

+ provize RK

 Jiří Crha: 
 Chceme, aby se Blansko 
 dále rozvíjelo

 Od posledních komunálních voleb uply-
nuly necelé dva roky. A jak se vedení města 
daří plnit plány, které si předsevzalo? Každý 
návštěvník, který do Blanska zavítá, stejně 
jako jeho obyvatelé musí na první pohled 
vidět, jak se město rozvíjí. Ostatně výčet 
investičních akcí z posledních let mluví za 
vše. Intenzivní zateplování budov, oprava 
průtahu Blanskem a průtahu Lažánkami, 
rekonstrukce řady ulic, výstavba parkoviště 
u nemocnice, revitalizace náměstí, investice 
na sportovním ostrově. 

 Na otázku, jak je možné, že se v poslední 
době daří realizovat tolik akcí, odpověděl 
místostarosta Jiří Crha: „Myslím, že je to pře-
devším výsledek dobré spolupráce ve vedení 
města. Jako městu se nám začalo dařit získá-
vat nemalé dotační prostředky, ať už z fondů 
EU nebo od jednotlivých ministerstev či přímo 
Jihomoravského kraje. Bez těchto peněz by 
řada projektů zůstala jen na papíře,“ uvádí Jiří 
Crha. 
 Investovalo se 218 milionů korun, z toho 107 
milionů bylo získáno na dotacích. Rozvoj měs-
ta ale není jen o investičních akcích. „Kvalitu 
života určuje a ovlivňuje řada dalších faktorů,“ 
upozorňuje místostarosta. „V Blansku se koná 
spousta sportovních, kulturních a charitativních 
akcí za podpory města a spousty dalších díky 
grantovému systému, který město nastavilo, 
přibývají. Stejně tak jsem rád, že se nám daří 
v oblasti komunikace s občany v jednotlivých 
městských částech. Tzv. Občanské aktivy – 
jsou pro život města nesmírně důležité a jejich 
přínos je nenahraditelný. I když samozřejmě ne 
vždy jde všem požadavkům vyhovět.“  
 Nezbývá než si přát, aby se městu i nadále 
dařilo pokračovat v nastaveném kurzu. My 
vám, čtenářům, můžeme slíbit, že budeme 
všechny projekty i nadále bedlivě sledovat.

-r-



Dočkáme se nápravy?
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Blanenská desítka
startuje již za měsíc!

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

Patříme 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 zkušeného 

SVÁŘEČE
PLAMENEM
Očekáváme:

• výuční list ve strojírenství výhodou

• aktuální praxi ve svařování alespoň jeden rok

• platný svářečský průkaz na některou z uvedených metod

• 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 – v závislosti na výkonu, 

 zkušení svářeči více jak 140 Kč/hod.

• 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 

 Léto běží v plném proudu a společně s ním i přípravy na Blanenskou desítku 2016, která vypukne druhou 
sobotu v září, 10. 9. 2016. Na jaké novinky se ve 3. ročníku můžete těšit?

 Ty největší jsou hned dvě. Protože 
chceme, aby si tento sportovní svátek 
užili opravdu všichni, připravili jsme pro 
nerozlučné dvojice či vyznavače kratších 
vzdáleností štafetový běh 2 x 5 km. 
Každý člen štafety poběží jedno kolo. 
Záleží jen na vás, kdo bude startovat a 
vyrazí na trať jako první, a kdo si poměří 
síly v závěrečném fi niši. Startovní čip je 
současně i štafetový kolík. Je tedy nutné 
ho neztratit a úspěšně si jej v polovině 
závodu předat.
 Druhou novinkou je Allianz nesoutěžní 
rodinný běh, do kterého se může zapojit úplně každý. 
Trasa o délce 1 kilometru je vhodná jak pro úplné za-
čátečníky, děti či celé rodiny, tak i pro ostřílené běžce 
v rámci rozcvičení na hlavní závod. Registrace bude 
možná pouze na místě v den závodu. Start v tomto 
závodě je zcela zdarma a to díky partnerovi závodu 
pojišťovně Allianz, která má svojí kancelář na ulici 
Rožmitálova v Blansku.
 Rádi by jste se zúčastnili závodu na koloběžkách či 
inline bruslích, ale stále nemáte svou vlastní výbavu? 
Nevadí. Partner Crussis pro vás nachystal 30 koloběžek 
k zapůjčení, které je možno si zarezervovat na interne-
tových stránkách Blanenské desítky. Vážným zájemcům 
rezervaci předem vřele doporučujeme.
 O inlinisty se postaráme také. Inline brusle, helmy 
či chrániče si bude možné zapůjčit ve stánku partnera 
Tempish. Myslíme v prvé řadě na Vaši bezpečnost, 
proto start bez helmy není možný. Rezervace inline 
bruslí není potřeba, vyberete si až na místě.
 Stejně jako loni se i letos může Blanenská desítka 
pyšnit originálním designovým funkčním tričkem, jehož 
fi nální vzhled si fanoušci sami vybrali při hlasování na 
facebooku závodu. Tričko je možné objednat přes online 
formulář na webových stránkách závodu. Zde najdete 
také velikostní tabulku, aby Vám tričko skvěle padlo.
 Blanenská desítka pečuje komplexně o své závod-
níky. Ti se mohou těšit jak na rozšířené občerstvení s 

pestřejší nabídkou, tak i na masáže od ALPY zdarma 
či tejpování za symbolický poplatek. Ty nejmenší bude 
v cíli čekat originální perníková medaile.
 Blanenská desítka se stala srdcovou záležitostí 
profesionálních sportovců. Na trati uvidíme kompletní 
trio medailistů z letošního Mistrovství světa v koloběhu 
v Austrálii - Michala Kulku, Tomáše Pelce a Marka Ka-
dlece. Příznivci inline bruslí se můžou těšit na souboj 
domácího Štěpána Švába s brněnskými borci Richar-
dem Kuděláskem a Filipem Zezulou, jejichž fi niše jsou 
každoročně úžasnou podívanou. 
 To, že město Blansko žije sportem ukážou také 
starosta Ivo Polák, který se zúčastní závodu na inline 
bruslích a místostarosta Jiří Crha, který se naopak 
popere o svůj post v běžeckém závodě.
 Ani letos nebude chybět náš skvělý moderátor Petr 
Kubásek z ČT SPORT! Jen co se vrátí z olympijských 
her v brazilském Riu de Janieru, zavítá k nám do Blan-
ska!
 Blanenská desítka bude doopravdy nabitá. Od srpna 
běží poslední měsíc výhodných on-line registrací, tak 
neváhejte a přihlaste se! Online přihlašovací formulář 
najdete na www.blanenskadesitka.cz K prvnímu srpnu 
bylo přihlášeno téměř 600 účastníků. Děkujeme za vaši 
přízeň a 10. září se těšíme na startu již tradiční sportovní 
události v Blansku!

-ta-

 V pondělí 25. července 2016 zachvátily blanenské obyvatele ul. Sv. Čecha pocity zděšení podobné těm 
z července roku 1997. Tehdy byly v Blansku zaplaveny domy kolem řeky Svitavy a voda zničila mnoho 
majetku občanům i organizacím města. Nejen, že tehdy řeka opustila své koryto a hnala se do našich 
domů. Přidala se k ní i dešťová voda z ulic Sadové a Svitavské. 

 Voda z těchto ulic míří logicky dolů, 
aby našla cestu k řece. Po cestě s 
sebou nabírá veškerou špínu, od-
padky a žene se k nám pravidelně při 
každém přívalovém dešti. Proud vody 
nabere po cestě dolů celkem slušnou 
rychlost a proráží si cestu kamkoliv. 
Nic pro něj není dostatečná překážka. 
 Na ulici Sv. Čecha měla voda do 
loňského roku dva záchytné body, 
kudy mohla uniknout z povrchu vo-
zovky- dvě uliční vpusti, které jak 
víme, jsou určeny k zachycování a 
odvádění dešťových vod z pozem-
ních komunikací do stokové sítě. 
Jedna vpusť zachycovala vodu hned 
v ústí ulice Sv. Čecha (ta už zde dnes 
není), druhá je o několik metrů dále, 
na rohu ulice. Sice se při přívalovém dešti u obou 
vpustí sešli obyvatelé naší ulice, aby průběžně čistili 
mříž od listí a odpadků, které voda přinesla, ale voda 
byla vždy bezpečně odvedena do stokové sítě, tedy 
úspěšně mimo naše domovy. 
 Takto to fungovalo do doby, než se pracovníci při loň-
ských opravách komunikace na ulici Svitavské (poblíž 

čerpací benzinové stanice) rozhodli jednu vpusť – tu, 
která se nacházela v ústí naší ulice – zrušit a zakrýt 
asfaltem. Než jsme se loni vrátili z dovolené, vpusť byla 
pryč. 
 V loňském suchém létě se nedělo nic, letošní deště 
však smysluplnost tohoto kroku prověřily a ukázaly, 
že jedna zbylá vpusť na takový proud vody rozhodně 

nestačí. Zatím nejhorší situace nastala 
v pondělí 25. července 2016. Dešťová 
voda na Svitavské marně hledala vpusť, 
kam by unikla. Hrnula se přes asfalt 
přímo do našeho domu. Našla si místo 
pode dveřmi a pomalu stoupala na dlažbě 
v předsíni. Věřte, že to pro nás nebyl 
dobrý pocit. A ještě víc nás mrzí, že se při 
opravách komunikací, které jistě nestály 
málo peněz, tak málo myslí na lidi. 
   Věříme, že příslušný odbor prove-
de patřičnou nápravu a původní vpusť 
znovu obnoví tak, aby naše domy byly 
chráněny a obyvatelé města zde mohli 
žít v bezpečí.

Obyvatelé města Blanska, 
ulice Sv. Čecha

ZÁMEČNICTVÍ - KOVOVÝROBA
Martin Šulc
- výroba z černé a nerez oceli
- brány s elektrickým pohonem
- terasy, schody, zábradlí, ploty atd.
- prodej hutního materiálu
- nákladní kontejnerová 
 přeprava
- zemní práce
- pronájem, půjčovna 
 strojů a nářadí
- veškeré info na webových stránkách

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.czmatessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz
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Nové terapeutické centrum 
pomáhá řešit závislost na alkoholu

Gulášobraní 2016Gulášobraní 2016

Foto: Marie HasoňováFoto: Marie Hasoňová

Letní výtvarná dílna 
v galerii

BYTOVÝ DŮM BYTOVÝ DŮM 
ABSOLONABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 

SEVERSEVER

PRODEJ ZAHÁJEN

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

 Osm týmů, osm dlouhých front při vydávání čerstvě uvařených gulášů. Třetí blanenské gulášobraní 
přilákalo do zámeckého parku stovky lidí. 

 Linoucí se vůni z kotlíků předcházel příděl surovin 
pro všechny týmy stejný: osm kilogramů hovězího 
masa, libovolné množství cibule, pitnou vodu a dřevo 
na topení. Ostatní ingredience a tajné přísady bylo 
povoleno používat dle libosti. Hudební skupina Trní 
veškerému kuchařskému snažení a dalšímu dění v 
parku vytvářela opravdu příjemnou kulisu. 
 Návštěvníci hlasovali pro nejlepší tým na základě 

chuti guláše i celkových sympatií. Porota, jejímž 
členem byl i kuchař Marcel Ihnančák, hodnotila 
vzorky gulášů anonymně. Ceny sympatie získaly 
týmy Vařmeni, Kokotým a Kolejová. Porota pak 
vyhodnotila jako nejlepší kulinářský zážitek guláš 
týmu Vařmeni. Na dalších dvou místech se umístili 
Kokotým a Oranžový tým. 

-mha-

 Lidé s podobnými problémy doposud museli jezdit 
do Brna. Terapeutické centrum Podané ruce nabízí 
především poradenskou pomoc klientům nad šestnáct 
let, kteří mají potíže s uvedenými závislostmi, ale také 
jejich partnerům, rodinám a blízkému okolí. 
 „Jednou týdně může klient přijít a mluvit o své 
závislosti nebo nadměrném užívání, poskytujeme 
poradenství, individuální psychoterapii, bavíme se o 
sociální situaci, zda má nějaké dluhy, můžeme mluvit 
i s rodinnými příslušníky,“ vysvětlila terapeutka Petra 
Kuchařová s tím, že mohou přijít i rodinní příslušníci 
sami a ptát se, co dělat a jak mohou pomoci svému 
blízkému. 
 V Blansku funguje víceúčelová drogová 
služba zaměřená na klienty s problémovým 
užíváním nelegálních drog, jako je pervitin, 
heroin či marihuana. „Ale lidmi s problémy 
s užíváním alkoholu, léků nebo s gambler-
stvím se v blanenském okrese doposud za-
bývali jen psychiatři, občas kurátoři. A nikdo 
neposkytoval ambulantní péči,“ upozornila 
Kuchařová. Přitom lidé mají ambulantní 
léčbu mnohdy soudně nařízenou. 

Ambulantní léčba
 Služba může zároveň sloužit jako am-
bulantní léčba. „Když závislost třeba ještě 
není na léčebnu nebo z jakýchkoliv důvodů 
člověk nemůže nastoupit na pobytovou léč-
bu, stojí určitě za to zkusit to ambulantně,“ 

sdělila vedoucí Terapeutického centra 
Společnosti Podané ruce Šárka Liceha-
mmerová.
 Podle jejích zkušeností z Brna, 
kde služba již nějakou dobu funguje, 
někteří lidé přijdou sami. „Ale i když je 
přivede někdo blízký, není to špatné,“ 
podotkla Licehammerová. Ovšem je 
důležité, aby se po několika setkáních 
případné donucení změnilo ve vlastní 
chtění. 
 Centrum sídlí na Fügnerově ulici 
vedle Penny Marketu. Je otevřeno každé 
pondělí od 9 do 17 hodin, ale je třeba 
se předem objednat na tel. č. 778 486 
355 nebo 516 411 692 nebo na emailu: 
kucharova.p@podaneruce.cz. Sociální 
služba je bezplatná a časově neomeze-
ná. Společnost také nabízí pro hazardní 
hráče a jejich příbuzné zdarma konzul-

tace se sociální pracovnicí, která pomáhá s fi nančním 
a dluhovým poradenstvím. 
 Doba terapie je individuální, podle potřeby klienta. 
Někomu stačí jednorázový kontakt. Průměrná doba 
léčby je tři až šest měsíců. „Ale pak jsou i lidi, kteří chodí 
roky,“ uvedla vedoucí centra, která se domnívá, že lidé 
vyhledávají poradnu poměrně pozdě. „Často chodí až ve 
chvíli, kdy jsou třeba na půllitru tvrdého alkoholu denně, 
což už je ohromná dávka. Měli by přijít dříve,“ doporučila 
Šárka Licehammerová. Za tak pozdní vyhledání pomoci 
může zřejmě vysoká tolerance užívání alkoholu v naší 
společnosti. 

-mha-

 Závislosti na alkoholu, lécích a hazardních hrách. Pro lidi, kteří jimi trpí, vzniklo v Blansku nové tera-
peutické centrum. Je nyní jediným zařízením tohoto druhu na Blanensku a Boskovicku a může sloužit jako 
alternativa léčebny. 

 Jak zařídit, aby se dětem nechtělo z galerie? Stačí dát jim do ruky barvy, nůžky či keramickou hlínu 
a pár námětů a návodů na kreativní tvorbu. V červenci se v blanenské galerii konala tradiční Letní 
výtvarná dílna, která opět zaujala děti i dospělé. 

 „Vyber si jednu barvu. Tuto barvu rozmíchej s další 
barvou. Zkus namíchat co největší škálu mezi první 
a druhou barvou. Barvy, které jsi namíchal, tvoří ja-
kousi rodinu vybrané barvy. Pozoruj, kolik možností v 
sobě má míchání dvou barev. Namíchanými barvami 
namaluj obrázek. Vymysli, jak zajímavě vystavit 
obrázek v prostoru,“ zněl popis jednoho z úkolů. 

   Tematicky směřoval k vý-
stavě Břetislava Malého O 
červené v čase. Také ostatní 
úkoly se ohlížely za uskuteč-
něnými výstavami v letošním 
roce. Letní výtvarná dílna 
měla dětem přiblížit tyto vý-
stavy a inspirovat je k vlastní 
tvorbě. V galerii se tak dalo 
strávit příjemných pár ho-
din nad různými výtvarnými 
technikami, odnést si domů 
vlastní výrobky i nápady k 
dalšímu tvoření. 
   Děti vyráběly kachlíky ze 
sádry s vlastní šifrou, zna-
kem nebo obrázkem po vzo-
ru Evy Masarykové, která 
nedávno v galerii vystavovala 
repliku skokanského můstku 
z blanenských krytých lázní, 
do jehož dlaždic ukryla šifry. 
Sestavovaly mandaly z oby-

čejných předmětů každodenní potřeby, a to například 
z pečicích formiček, knofl íků či houbiček na nádobí. 
Pozorovaly stínohru a obkreslovaly na zeď obrysy 
rostlinek promítnutých na meotaru. Vyrobily si vlastní 
deníček pomocí ručně sešívané knižní vazby, či koláž 
z nepotřebných papírů. 

-mha- 



Nemocnici Blansko ovládne 
Den pro děti. Už po sedmé.
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K. Bivaldová - Čtenáři z 
Broken Wheel doporučují

 Švédka Katarina 
Bivaldová (roč. 1983) 
pracovala na půl úvaz-
ku v knihkupectví a stá-
le se nerozhodla, jestli 
jsou lepší lidé nebo kni-
hy. Její debutový román 
Čtenáři z Broken Wheel 
doporučují (Brno, na-
kladatelství Host 2016) 
vyšel v pětadvaceti ze-
mích.
 Kdo hledá na dovole-
nou oddechový příběh 
v knize, kterou může 

odložit a s radostí se k ní vrátit, protože se bude na 
její hrdiny těšit, tento titul je sázkou na jistotu. 
 Osmadvacetiletá nerozhodná, plachá a nesmělá 
Sara Lindqvistová ze švédského Haninge si dopisuje 
s pětašedesátiletou okouzlující Amy Harrisovou z 
amerického Broken Wheel. Po dvou letech vzá-
jemného vyměňování dopisů, knih a myšlenek o 
literatuře i životě se rozhodne, že Amy navštíví. Když 
konečně dorazí, Amy je po smrti.
 Sara se ocitá sama v městečku se svéráznými 
obyvateli, o nichž jí Amy v dopisech vyprávěla.  Ti 
se o zmatenou turistku ochotně postarají a Sara 
zůstává. S jejich pomocí otevírá knihkupectví, kde 
nabízí knihy po zesnulé Amy. 
 Zdánlivě jednoduchý příběh o solidaritě, plný vtip-
ných situací, skvěle vykreslených postav a tipů na 
kvalitní četbu pobaví každého, kdo má rád laskavý 
humor a neohrabané literární hrdiny. Přináší čtenáři 
pohodu a  současně naději, že  chceme-li, podaří se 
nám v životě dokázat všechno, po čem toužíme... I 
když často s odřenýma ušima. 

Drahoslav Macek - 
Obrazy

 Při srpnové vernisáži se tentokrát ve VÝSTAVCE 
blanenské knihovny představí amatérský výtvarník, 
který od 25 let pořádá výstavy v Adamově, později 
také v Blansku, Rájci-Jestřebí a Lysicích. 
 Ve vyškovském kostele církve českobratrské 

husitské můžeme vidět jeho znázornění Poslední 
večeře Páně.  
 Na 5. ročníku Salonu blanenských výtvarníků jsme 
naopak vystavovali autorská hvězdná znamení. 
 Přijďte se do Městské knihovny Blansko podívat na 
průřez tvorbou pana Drahoslava Macka a načerpat 
energii na zbývající letní dny. 
 Součástí vernisáže, jež se uskuteční v pátek 12. 
srpna 2016 od 18 hodin, bude kulturní program 
s občerstvením. Výstava potrvá v provozní době 
knihovny do 2. září 2016.

FOTOREPORTÁŽ: Knihy - 
komiks - ilustrace

 Mladá nadějná blanenská výtvarnice Kamila Po-
korná otevřela v pátek 8. července 2016 slavnostní 
vernisáží svoji výstavu v Městské knihovně Blansko. 
V pohodovém podvečeru představila vlastní práci jak 
ilustrátorskou, tak spisovatelskou. O hudební alter-
nativní program se postaral Ivo Lorenc. Příjemnou 
atmosféru zachycují fotografi e pana Ladislava Krále.

Zprávy z blanenské knihovnyknihovny

kn
ih

a

 V sobotu 3. září 2016 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již sedmý ročník 
DNE PRO DĚTI. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i ten letošní vyjde počasí na jedničku. Ka-
ždopádně program se bude konat za každého počasí a bude letos opravdu pestrý! 

 Tak jako každý rok, i letos bude program opět 
rozdělen mezi vystoupení na pódiu a atrakce a sta-
noviště v celém areálu nemocnice. Děti budou plnit 
úkoly na osmi stanovištích, které letos chystáme 
zcela nově ve spolupráci s týmem Cvicsnami.cz. Ta 
budou jako každý rok tematicky propojena. Letošním 
tématem je U NÁS NA FARMĚ. Jednotlivá stanoviště 
prověří děti všech věkových kategorií jak ve znalosti 
zvířátek z farmy, tak i ve sportovních disciplínách. A 
letos se mají opravdu na co těšit, protože pokud vše 
klapne, budou moci vidět nejen krásná kostýmovaná 
stanoviště, ale i zvířátka opravdivá, živá. Nebude 
chybět ani veselý zvířecí fotokoutek! Po absolvování 
všech stanovišť bude každý odměněn farmářským 
certifi kátem a sladkou odměnou.

 Na pódiu se vystřídá pohádka divadla Koráb – 
Kašpárek a drak, ukázka Dogdancingu, dětská show 
s Áňou, pódium rozhýbe zumba i aerobik Cvicsnami.
cz, zazpívají fi nalisté pěvecké soutěže RH FACTOR 
a představí se fi nalistky soutěže Dívka ČR 2016. A 
možná bude i ledové království! 

 V areálu nebudou chybět blanenští hasiči se svou 
kompletní technikou i dynamickou ukázkou zásahu 
(hašení hořícího vozu) s propojením se zdravot-
nickou záchrannou službou a ukázkou skutečné 
spolupráce těchto složek integrovaného systému 
v praxi. Přítomna bude i Městská policie Blansko a 
Policie ČR se svou technikou.

 Také se představí řada spolků, které nabídnou dě-
tem pestrou paletu aktivit a činností: megahoupačka, 
lanové aktivity, střelba z luku i ze vzduchovky pod 
taktovkou Junák Blansko, Mateřské centrum Pale-
ček, Městská knihovna Blansko, Muzeum Blansko, 
Klub stolního tenisu Blansko, SONS – vodící psi, 
ukázka angličtiny pro nejmenší, OA a SZdŠ s ukáz-
kou maskování a ošetření zranění, Olympia Blan-
sko – baseballový klub, hokejový tým HC Blansko, 
malování na obličej, trampolínky, stanoviště Oblastní 
charity Blansko, dětská zumba, logopedická poradna 

a estetická medicína Nemocnice Blansko, dva krásné 
klouzací hrady, stanoviště soutěží s Ovocňákem o 
atraktivní ceny a hlavně – loňský „trhák“ - Jet arows 
tým a jejich úžasné letecké modely s možností 
ukázkových letů. Za příznivých podmínek budou k 
vidění i exotičtí hadi. Letošní novinkou bude účast 
FK Blansko a již zmíněná zvířátka z Minifarmy v 
Drválovicích.

 Účast charitativního spolku Pečení pro děti, který 
na naší akci prodejem výrobků za dobrovolnou cenu 
podpoří nějaké nemocné či znevýhodněné dítě je již 
samozřejmostí, stejně jako prodej výrobků s růžovou 
stužkou, kde výtěžek směřuje na boj s rakovinou 
prsu.

Program na pódiu:

10:00 – 11:15 VELVET BLANSKO, 
11:15 – 11:30 ofi ciální zahájení 
11:30 – 12:00 DĚTSKÁ SHOW S ÁŇOU
12:00 – 13:00 KAŠPÁREK A DRAK 
   – DIVADLO KORÁB 
13:00 – 14:10 DYNAMICKÁ UKÁZKA 
   ZÁSAHU HASIČŮ – heliport                                    
14:10 – 14:30 DOGDANCING: 
   Katka a Heavy
14:30 – 15:30 LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ  
15:30 – 16:00 RH FACTOR 2016 – vítězové 
   letošního ročníku pěvecké 
   soutěže
16:00 – 16:30 AEROBIK SHOW 
   Cvicsnami.cz
16:30 – 17:00 EXHIBICE FINALISTEK 
   DÍVKA ČR 2016

 Na této akci byste rozhodně neměli chybět! Po 
celý den zábava pro děti i dospělé, soutěže, bohatý 
program. To je DEN PRO DĚTI v Nemocnici Blansko 
v sobotu 3.9.2016. Akce se koná za každého počasí. 

-ko-



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

SMETANOVÝ Rastislav

75. srpna 2016

* 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: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* www.missiva.cz. Přírodní produkty, sport – 
kondice – vitalita, síla - rychlost - vytrvalost. 
30% Zde - 602882227.
* www.missiva.cz. Prací i úklidové prostřed-
ky pro alergiky bez fosfátů bez nerozložitel-
né chemie. 30% Zde - 602882227.
* [NABÍDKA PRÁCE]: Pomocníčka do ku-
chyně - penizon Statek Samsara - Klepačov. 
Mail: info@statek-samsara.cz

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Levně loňský kvalitní med. Cena 120,- Kč/kg - 
květový /světlý/, 140,- Kč/kg - lesní /tmavý/  po 1 a 
5 kg. Po domluvě dovezu větší množství do BK a 
Boskovic. Tel. 723967473.
* Mladé andulky, cena 100 Kč. Tel. 737902404.
* Pneumatiky Hankook Optimo 185/65- R 14 málo 
jeté za symbolickou cenu z důvodu změny typu 
vozidla. Tel. 773228170.
* Boudu pro malého resp. středně velkého pejska, 
nová a nepoužitá, koupená ve Zverimexu, moc hez-
ká, odklápěcí střecha. Tel. 773228170.
* Peugeot 106 za 15 tis. Kč, horské kolo za 1000 
Kč, PC 1,2ghz, 1,5 RAM, 20 HDD za 600 Kč. Tel. 
605529478.
* 2+1 (upravený na 3+1) v Blansku, vedle dopravního 
hřiště (ulice Absolonova). Byt je v osobním vlastnic-
tví, s dvojitou lodžií, šatnou a sklepem. RK NE! Cena 
1.750.000 Kč. Tel. 736105084.
* Dvourychlostní Babettu r.v. 1983. Moped je po 
celkové repasi v pojízdném stavu. Rok výroby 1985. 
Nové zadní pneu, svíčka, zapalování, palivový 
kohout a čelisti spojek. Po nalití benzínu na druhé 
našlápnutí jede, řadí a táhne. Včetně přilby. Tel. 
7760810214.
* Peugeot r.v. 1994 GLD v dobrém stavu za 8000 
Kč. Tel. 721976620.

* Koupím 1+1 nebo 1+kk v Blansku. Tel. 
724258304.
* Koupíme byt 1+1 a 2+1 v Blansku. Platíme ihned. 
Nabídky jen SMS na tel. 775722278. NE RK!!!
* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k 
dlouhodobému pronájmu. Tel. 602882227.
* Pronajmu dva světlé velké pokoje + příslušenství, 
6500 Kč včetně všeho jednomu dospělému. Tel. 
602882227.
* Nemá někdo na půdě starý slabikář? I v horším 
stavu. Tel. 731084464.
* Nabízím doučování angličtiny v rozsahu učiva ZŠ a 
SŠ. Mám zkušenosti s doučováním dětí, dospělých, 
jednotlivců i skupin. Tel. 774025455.
* Hledám garáž do podnájmu - dlouhodobě. Tel. 
731059489.
* 51letá 160 cm vysoká žena hledá přítele. Jsem  
špatně mluvící důchodkyně, ale vedvou se to lépe 
táhne. Tel. 722955018.
* Hledám akutně 1+1 nebo 1 pokoj s možností trva-
lého pobytu. Tel. 775887470.
* Jsem tu nová a hledám kamarádku kolem 40 - 50 
let na pokec a kávu. Tel. 722650359.

      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.

PRONAJMU - PRODÁMPRONAJMU - PRODÁM
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 
SKLAD, NEBO PŘESTAVBU 

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
HRADY.CZ – Veveří -12.-13.8.2016. Cena 750 Kč 
permanentka, 350 Kč pátek, 500 Kč sobota.
BIO STORY – Divadlo MALÉhRY – 6.9.2016 v 19:00 
h, cena 200 Kč.
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio – 
21.9.2016 v 19:30 h, Dělnický dům. Cena v předpro-
deji 300 Kč dospělí, 260 Kč senioři a děti do 15 let.
MINIPÁRTY s Karlem Šípem a J.A. Náhlovským – 
Dělnický dům – 22.9.2016 v 19:00 h, cena 290 Kč.
Veselá trojka Pavla Kršky – 16.10.2016 ve 14:00 h, 
Dělnický dům. Vstupné 200 Kč.
VOXEL + POKÁČ – 5.11.2016 v 19:00 h, Katolický 
dům. Vstupné 160 Kč.
Aktuálně v prodeji:
Tričko Šnek Krasík – suvenýr z Moravského krasu 
pro nejmenší návštěvníky, v prodeji v dětských veli-
kostech. Cena 150 Kč.
Veselice – od nejstarší zmínky až po současnost – 
almanach vydaný u příležitosti 3. setkání rodáků a 
přátel obce. Cena 200 Kč.
Hugo František Salm-Reiff erscheidt – autor Petr 
Sychra. Publikace mapující osudy významného 
moravského šlechtice a osvícence. Cena 150 Kč.
Mapa Věže a rozhledny České republiky – nové 
vydání mapy s populární tématikou. Cena 35 Kč
Ke stažení:
Nejen pro všechny turisty přichystalo Blansko pro 
letošní sezonu novinku – průvodce městem pro mo-
bilní telefony, a to jak pro systémy Android, tak iOS. 
Najdete zde nejen seznam blanenských památek, ale 
i nabídku ubytování, restaurací, praktické tipy jako 
bankomaty, benzinové stanice nebo zdravotnická 
zařízení, a to vše samozřejmě včetně kontaktů a 
otvírací doby. Aplikace je zdarma a v nabídce aplikací 
ji najdete pod názvem Turistický průvodce Blansko. 

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

-MaT-

Likvidace nebezpečného 
hmyzu

Město Blansko, odbor hospodářské správy ozna-
muje, že pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
Klepačov byly zakoupeny prostředky na likvidaci 
nebezpečných včelích rojů, vosích a sršních hnízd. 
V případě mimořádných událostí provede jednot-
ka SDH Klepačov na žádost bezplatnou likvidaci 
nebezpečných včelích rojů, vosích a sršních hnízd 
ve městě Blansku a jeho městských částech, a 
to ve večerních hodinách po domluvě s velitelem 
jednotky SDH Klepačov p. Miroslavem Vičarem tel. 
605 747 441.

-r-

Přijmeme číšníka/servírku
19.000,- Kč hrubá mzda

JUDr. Miroslava Michálková, advokátka v Blansku 

oznamuje změnu sídla své advokátní kanceláře. 

Od 1. června 2016 bude mít advokátní kancelář 

sídlo na adrese:

 Bezručova 220/2, Blansko 
 (budova VZP, 2. patro)

Kontakty na advokátní kancelář se nemění:

516 418 600, 602 930 359, miroslava.michalkova@centrum.cz

        V neděli 3. 7. 2016 - poslední den 58. ročníku hudebního festivalu - účinkoval pěvěcký sbor 
RASTISLAV Blansko na Smetanově Litomyšli. Dopoledne se před piaristickým barokním kostelem 
Nalezení svatého kříže začali scházet účinkující i pořadatelé. Velká část pěveckého sboru trávila tyto 
dny společně na tradičním letním rodinném táboře u přehrady Pastviny, tento den však odhodivše 
batohy, plavky, zábavu a legraci pobrala děti, partnery, noty a koncertní oblečení, aby dorazila za 
ostatními pěvci a hudebníky do Litomyšle. 

 Všichni účinkující si byli vědomi náročného úkolu 
- účinkování na tak renomované hudební události a 
neztratit, ba zvýšit si vlastní renomé. Ke klidu diri-
genta jistě nepřispěla ani skutečnost, že ve čtvrtek 
před akcí se omluvila z vážných důvodů sólová 
sopranistka - musela ji nahradit a stihnout dokonce 
nacvičit svůj part jiná pěvkyně. Zvládneme to vše? 
Tato otázka mísící se s prosbou zřejmě vytanula na 
mysl většině zpěváků při vstupu do opraveného mo-
numentálního chrámu. Spočinutím očí na skleněné 
sedmimetrové plastice v křížení chrámových lodí, 
která rozkládá denní světlo v duhu naděje, si mohli 
dodat odvahy. Dopoledne generálka, hektický oběd, 
rychlá příprava - vše stihnout do zahájení vystoupení 
při slavné děkovné mši, která je každoročně nedílnou 
součástí festivalu a téměř pravidelně je celebrovaná 
Mons. Tomášem Halíkem. 
 Krátce před půl druhou nastupuje sbor - muži v 
smokinzích s motýlky, dámy v černém a jak jinak než 
s šálami v barvě smetanové. Připraven je i brněnský 
orchestr Czech Virtuosi, nastu-
pují sólisté - Hana Škarková, 
Markéta Štefaniková, Tomáš 
Kořínek a Jan Šťáva - sladěni 
jak ošacením, tak jak se vzápětí 
potvrzuje i hudebním projevem. 
Plný kostel - téměř tisícovka lidí 
- očekává zahájení.  V předních 
řadách významní hosté - mezi 
nimi náměstek pardubického 
kraje Roman Línek, umělecký 
ředitel festivalu Vojtěch Stří-
teský a další. Dirigent Jaroslav 
Martinásek pozvedá taktovku 
a za grandiózní první věty Rej-
chova Te Deum laudamus kráčí 
středem kostela průvod minist-
rantů a kněží. Monsignore Halík 
zdraví účinkující a zahajuje mši, 

která trvá přes dvě ho-
diny. Během této mše 
sbor zpívá Haydnovu 
mši Missa Sancti Ber-
nardi, kterou skladatel 
vytvořil v roce 1796 jako 
druhou ze svých šesti 
mší a věnoval ji blaho-
slavenému italskému 
kapucínovi Bernardovi 
z Offi  dy. Na závěr mše 
jsou účinkující odměně-
ni dlouhým potleskem, 
zazní svatováclavský 
chorál a předávají se 
kytice. Ohlasy jsou více 
než dobré a cestou do 
šaten pochycené interní 
poznámky pořadatelů 
ještě více příznivé. 
        Díky celému sboru, 

který velmi zodpovědně k této akci přistupoval, díky 
hlavně panu dirigentovi, který zaštiťoval jednání s 
pořadatelem a který trval přes nemalé překážky na 
precizní přípravě sboru. A tak vyvstává paralela mezi 
vstanutím z popela zdevastovaného litomyšlského 
chrámu, který sloužil během komunistické éry i jako 
parkoviště a sklad, a vyšlechtěním Rastislava v 
krásný květ Smetanovy kytice hudebních pořadů. 
Členové sboru se svými "Slávčaty" pak ještě absolvo-
vali prohlídku zámku, kde se přichomýtli ke generální 
zkoušce České fi lharmonie s dirigentem Jakubem 
Hrůšou. Byli výborní, ale Rastislav na Smetanově 
Litomyšli také neudělal ostudu... 
        Neuvažujete také o tom prožívat krásu z hudby 
společně s Rastislavem? Každý čtvrtek již od 18. 8. 
2016 začínají zpěváci v blanenské Galerii intenzivně 
nacvičovat Mozartovo Requiem pro listopadové pro-
vedení v Německu a na Vánoce se chystá Pavlicova 
Missa Brevis Pastoralis. Více na www.rastislav.cz 

-mm-
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• 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

NABÍDKA, 
CO MÁ ŠŤÁVU
ŠKODA Rapid Spaceback Fresh

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Rapid Spaceback Fresh: 4,7–4,9 l/100 km, 107–111 g/km

Zaujme Vás jeho atraktivní vzhled s 15" koly z lehké slitiny Matone, 
klimatizace, rádio Swing s barevným dotykovým displejem, zadní 
parkovací senzory a mnohé další. Při financování se ŠKODA 
Financial Services již od 299 900 Kč, včetně 5leté záruky v rámci 
paketu Mobilita Plus, navíc na přání se službou Předplacený 
servis na 5 let. Objevte akční nabídku Fresh i u vozů Citigo, Rapid, 
Octavia a Yeti a objednejte se na testovací jízdu přímo u nás.

skodafresh.cz

ŠKODA Rapid Spaceback Fresh. 
Vůz s jedinečným stylem.

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

MONITOR za tři týdny!
Další číslo vychází

26.8.2016
monitor@monitor-bk.cz

MS v biketrialu
Blansko 8. - 13. srpna 2016

 Na začátku srpna bude město Blansko hostit celý týden Mistrovství světa v biketrialu. 
Pořadatelem tohoto významného podniku je sportovní centrum Biketrial Czech. Česká 
republika tak po třech letech vyhrála nominaci u Mezinárodní biketrialové federace BIU 
a vrátila tak závody Mistrovství světa opět do Blanska. Blanenský pořadatel má již dlou-
holeté zkušenosti s pořádáním republikových i mezinárodních soutěží a i díky významné 
podpoře města Blanska a Jihomorvského kraje se vždy podařilo uspořádat závody na 
vysoké úrovni jak tomu bylo i v roce 2013, kdy se v Blansku jel fi nálový závod MS.

 Díky své dlouholeté tradici s cyklotrialem a 
později s biketrialem jak se nyní o tomto sportu 
hovoří se může město Blansko a blanenský 

pořadatel pochlubit již pěknou řádkou uspo-
řádaných mezinárodních závodů.
 V roce 1996 uspořádal ve spolupráci s 
brněnským klubem první závod Mistrovství 
světa. V roce 2006 byl vybrán Evropskou bi-
ketrialovou unií EBU jako pořadatel Mistrovství 
Evropy. Vzhledem ke kvalitnímu uspořádání a 
dosaženým výsledkům blanenských jezdců, 
organizuje v roce 2007 Mistrovství světa. Po 
šestileté přestávce, v roce 2013 je to opět 
Blansko, které hostí fi nálový závod MS.
 To letošní Mistrovství světa bude trochu 
odlišné od předešlých ročníků. Jednak Me-
zinárodní biketrialová federace BIU oslavuje 
25.výročí pořádání závodů Mistrovství světa 
a jednak samotný průběh celého šampionátu 
má jinou formu. V roce 2014 přijala valná 
hromada BIU na svém zasedání nový systém 
závodů MS. A bylo to opět v České republice 
při fi nálovém závodě MS 2014 v Tanvaldu, kdy 
BIU zásadně mění systém závodů. Pořadatel 
závodů MS je vybrán jen jeden a uspořádá dva 
až tři závody ve svém městě a jeho blízkém 
okolí. Podstatou  této změny je snížení časové 
a fi nanční náročnosti celého seriálu pro jezdce 
a rodinné příslušníky jako doprovody mladých 
jezdců. Tento systém jako první vyzkoušela ka-
talánská Igualada, která uspořádala tři závody 
během jednoho týdne.  Závody ale navazovaly 
bezprostředně za sebou a tak byly pro jezdce 
velmi náročné.
 Stejný systém, ale s pouze dvěma závody, 
čeká na jezdce v Blansku. Diváci se mohou 
těšit na závody  8.8. a 9.8. a po dvoudenním 
odpočinku 12.8. a  13.8.2016. V úterý 9.8. 
navíc  na slavnostní zahájení na Nám.Repub-
liky a v sobotu 13.8. po závodě na blanenské 
přehradě na slavnostní vyhlášení a dekorování 
Mistrů světa. Celé Mistrovství světa bude pro-
vázet doprovodný program.
 Blanenští jezdci dosahují tradičně výborných 
výsledků nejen na domácích republikových 
závodech, ale i na mezinárodních soutěžích. 
Nominaci si zajistili Kolář a Kakáč do kategorie 
Elite a Gryc do kat.Senior.
 Na závěr mi dovolte poděkovat Městu Blan-
sku a Jihomoravskému kraji, kteří se významně 
podílí na přípravách a zajištění celé sportovní 
akce

Radim Kakáč
Předseda organizačního výboru MS 2016

Dominika Bezdíčková
třetí na mistrovství ČR

 V sobotu se uskuteč-
nilo Mistrovstí ČR MTB 
a Český pohár kategorie 
minime v Bedřichově na 
rychlé ne technické trati, 
kde Dominika Bezdíčko-
vá z Road Cross teamu 
Blansko v kategorii dív-
ky 9 - 10let skončila na 
třetím místě a v Českém 
poháru na místě druhém, 
týden před tím vyhrá-
la Slovenský pohár na 
Fačovském sedle který 
byl součástí Mistrovství 
Slovenska.
 Dominika modrý dres 
a číslo 1021.

-mb-


