
- Prodej bytu 3+1 Blansko – Čelakovského, 3.p., 92 m2, vlastní kotel...NC – 3,0 mil. Kč 
- Výměna bytu 3+1 Blansko „bytovky“ za byt 2+1 v 1. NP v Blansku u parku Erbenova
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 
- Pronájem bytu 2+1 Blansko – u přehrady, 55 m2, 2.p., od IV/2018...NC – 9.500 Kč/měs.
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2
- Prodej chaty Olomučany, 2.p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd...NC – 950 tis. Kč  

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Lom: Zákaz odběru vody - str. 2 Den pro děti v nemocnici - str. 4

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Spalující horko zasáhlo naši zemi. Věřím tomu, že kdyby byl stín na prodej, šel by na 
dračku a fronty by se táhly až na Severní pól. Vedra jsou velmi úmorná a dle předpovědi 
počasí ještě chvilku potrvá, než se ochladí. Přiznám se, že já osobně nesu extrémně teplé 
počasí docela špatně, ale zase na rozdíl od ostatních nenadávám a užívám si toho, co léto 
přináší.

Komu vadí velké vedro?

například do Sloupa kolem Punkevek, do Boskovic 
přes Klemovský rybník nebo do Adamova, případně 
až do Brna podél řeky Svitavy.
 Zajímavé je, že znám taky spoustu lidí, kteří na 
jednu stranu nadávají na vedro, ale zaslouženou 
dovolenou stráví u moře, kde je teplo ještě větší. 
Dokonce i v noci bývá v jižních destinacích jako v 
pekle, až se vám z toho ve spánku potí i střední ucho. 
Docela dobře se snáší horko na horách. I já minulý 
týden spontánně vyrazil do Rožnova pod Radhoštěm 
a vyšlápl si z kempu až k soše bájného Radegasta. 
Dole bylo asi třiatřicet stupňů a dvanáctikilometrová 
túra do kopce s batohem na zádech byla pořádně 
výživná, ale stálo to za to! Výhled překrásný, teplota 
nahoře kolem pětadvaceti a vyplavené endorfi ny v 
kombinaci s čerstvě nasbíranými borůvkami způsobil, 
že nějaké vedro upadlo zcela v zapomnění… Až mi 
bylo skoro líto všech, co nahoru dojeli lanovkou a 
po cestě dolů si při pohledu na mě, kterak kráčím 
vzhůru, ťukali na čelo. Pokud ještě nemáte dovole-
nou za sebou a přemýšlíte, kam vyrazit, nezbývá než 
doporučit hory. U nás nebo na Slovensku – krásně 
je všude a aktivní dovolená je třeba pro mne lepší 
než se někde grilovat u vody.
 Takže nenadávejte. Za pár týdnů si při odklízení 
sněhu uvědomíte, jak báječné léto bylo, jak vám 
chybí sluneční paprsky, čerstvě natrhaná rajčata, 
voňavé melouny. Začnete pomalu oprašovat lyže a 
leštit lopatu na sníh, až přijde zima. Při pohledu na 
zachumlané dámy v zimníku a zamrzlou přehradu 
se budete na léto, které s sebou nese i pár pořádně 
teplých dnů, zase moc těšit. 

Martin Müller

 Koho jsem potkal, 
ten nadával, že je 
mu hic. No jo, ale 
je léto a horko k 
němu v našem pod-
nebném pásu přece 
patří! Člověk je však 
tvorem nevyzpytatel-
ným a ten, kdo má v 
povaze si neustále 
stěžovat, to bude 
dělat pořád. V zimě 
je moc zima, v létě 
vedro. Když prší, je 
to k ničemu a na jaře 
se zas ve vzduchu 
vznáší moc pylu. A 
to ještě nemluvím o 
politicích, fotbalu, ce-
nách másla a provozu na silnicích… Vždyť to znáte 
sami! Určitě je ve vašem okolí člověk, který pořád 
frfl á. Taky jsem zaslechl na téma horkého počasí pár 
vtipů – například: „Studená fronta, která k nám prou-
dila ze severu, nepřijde. Po cestě chcípla vedrem.“ 
Nebo: „Venku je už takové vedro, že opalovací krém 
měním za grilovací koření.“
 Co takhle se nad to všechno povznést? 
 Mně toto léto přijde úplně normální. Svítí slunce, 
je teplo a občas přijde bouřka. Mám rád, když je 
světlo až do deseti do večera, přes den se oko potěší 
pohledem na spoře odělé dámy a večer vydržím 
klidně až do půlnoci sedět venku a užívat si vůně a 
atmosféry léta. A když přijde déšť, mívám často chuť 
vyběhnout ven a jen tak v něm tančit. 
 Pravda je, že i v parném počasí musíme do práce 
a bez klimatizace to je prostě otrava. Ale jakmile za-
bouchneme dveře kanceláře, zůstane ještě spousta 
času na to, abychom letní dny užili. Koupat se může-
me v aquaparku nebo třeba na blanenské přehradě. 
K teplému počasí neodmyslitelně patří točená zmrz-
lina! Kdo si ještě nedal, měl by to napravit. I v tomto 
ohledu má naše město co nabídnout. K chuti přijde 
studené pivo, kofola, vinný střik s kupou ledu nebo 
ledová káva na některé z blanenských zahrádek. Ve 
spoustě restaurací se v létě griluje, ovšem skvělá 
volba je pozvat přátele a doma udělat grilovačku po 
svém. Maso, zelenina, studené pivečko a ten pocit, 
kdy slunce zapadá a teploty spadnou lehce pod tři-
cítku, dokonale umocní atmosféru letního setkání… 
 Šestá podvečer je ideální doba popadnout kolo a 
vyjet někam z města ven. Pro ty, co nemají zrovna 
v lásce kopečky, vede z Blanska hned několik tras, 
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Nové autobusové nádraží 
je již v plném provozu

Gulášobraní se vydařilo

Zákaz odběru vody

Vedra trápí i klienty a pracovníky 
Oblastní charity Blansko

Otázka pro místostarostu 
Jiřího Crhu

 V této rubrice se můžete ptát místostarosty Jiřího 
Crhy na otázky, které vás zajímají ohledně dění v Blan-
sku. Své dotazy můžete směřovat na email monitor@
monitor-bk.cz. V každém čísle najdete odpověď na 
jednu z nich.
 Na sídlišti Zborovce začaly stavební práce. Jak 
dlouho potrvají a co přinesou nám, obyvatelům těchto 
míst?

 Stávající práce v oblasti ulic Okružní a Krajní jsou sou-
částí I. etapy revitalizace celého sídliště. Stavební práce 
potrvají do konce září a vznikne během nich přibližně třicet 
nových parkovacích míst. Dále budou vybudovány nové 
a opraveny stávající chodníky, obnoveny budou rovněž 
asfaltové povrchy. Město na tuto etapu uvolní ze svého 
rozpočtu cca 12 milionů korun. Na další etapy budeme 
usilovat o získání dotace. Obyvatelé se mohou těšit také 
na nové veřejné osvětlení nebo dětské hřiště mezi byto-
vými domy na ulici Krajní.  Jen bych doplnil, že projekt 
revitalizace zahrnuje celkem pět etap, přičemž ta druhá, 
v okolí ulice Kamnářská, nás čeká již příští rok na jaře. 
Chtěl bych zároveň požádat všechny občany, aby měli 
pochopení pro dočasná omezení způsobená stavebními 
pracemi, výsledek jistě bude stát za to.

Koncem července bylo slavnostně otevřeno zrekonstruované autobusové nádraží v Blansku. Moderní 
stavba se setkává s kladnými i zápornými ohlasy, ty kladné však převyšují. Nové prostředí rozhodně 
zpříjemní cestujícím čekání na autobus i vylepší služby s cestováním spojené. 

 Opravy původního areálu začaly na podzim roku 
2017 a nezůstal při nich kámen na kameni. Administ-
rativní budova z padesátých let minulého století, která 
již nevyhovovala požadavkům na moderní cestování, 
byla zbourána a místo ní vyrostla zbrusu nová, která 
nabízí zázemí pro zaměstnance ČAD Blansko i ces-
tující. 
 Nový projekt na rekonstrukci nádraží vznikl před 
deseti lety a konečnou podobu dostal v roce 2010, kdy 
bylo vydáno územní rozhodnutí pro projekt nového 
autobusového nádraží, cyklostezky a parkoviště pro 
osobní automobily. V následném období se čekalo na 
dotace. Vhodný dotační titul byl vyhlášen kolem roku 
2016. Celkové náklady se vyšplhaly na 53,5 milionu 
korun, přičemž 42,5 milionů putuje z dotace a 11 mili-

onů fi nancuje společnost 
ČAD Blansko ze svých 
zdrojů. 
 V areálu se nachází 
šestnáct stanovišť, z toho 
dvě slouží jako výstupní. 
Čtyři stanoviště jsou urče-
na pro městskou hromad-
nou dopravu. Dvě jsou 
uzpůsobena pro autobusy 
s cyklovleky. Dále se sem 
vešlo osm odstavných 
stání pro parkující auto-
busy a pět parkovacích 
míst pro osobní vozidla 
ČAD Blansko. Cyklisté 
mohou využít některý z 
dvaceti stojanů na kola 
nebo uzamykatelné bi-
keboxy, do kterých lze 
uschovat dvanáct kol. 
 Podél nádraží se na-

chází několik parkovacích míst pro osobní automobily 
sloužících k rychlému nastoupení nebo vystoupení. 
V nové provozní budově si mohou cestující zakoupit 
jízdní doklady a obdržet informace ohledně autobu-
sové dopravy. Pro veřejnost jsou k dispozici moderní 
toalety a čekárna s WiFi připojením a občerstvovací-
mi automaty. Informace o odjezdech autobusů jsou 
umístěny na elektronických panelech nad jednotlivými 
nástupišti a na dvou velkoplošných obrazovkách na 
obou koncích nádraží. Denně se autobusy společnosti 
ČAD Blansko přepraví průměrně 3800 cestujících, 
ročně je to přibližně 1 100 000 lidí. Od rekonstrukce 
si ČAD mimo jiné slibuje také zhruba desetiprocentní 
navýšení odbavených cestujících. 

-mha-

HLEDÁME
TRENÉRY 
 DO NEMOCVIČNY

HLEDÁME!

Těší se na Tebe tým Nemocvičny

www.nemocvicna.cz | tel. 725 444 070 | ostra@nemobk.cz

 Koncem července se v zámeckém parku uskutečnilo tradiční Gulášobraní. Kromě několika týmů, 
které se účastní každý rok, se o nejlepší guláš pokusilo soutěžit pár nových družstev. Nutno říci, že 
úspěšně. 

 Pravidla zůstala stej-
ná jako v minulých roční-
cích; každý tým obdržel 
dostatečné množství 
cibule, osm kilogramů 
hovězího masa, vodu, 
kotlík a dřevo na tope-
ní. Uvařeného guláše 
nesmělo být méně než 
pět centimetrů pod okraj 
kotlíku. To proto, aby 
se dostalo na všechny 
hladové návštěvníky. Ti 
měli během dne oproti 
loňskému roku možnost 
zakoupit si nesoutěžní 
guláš, takže nikdo hlady 
netrpěl. 
 Po deváté hodině se 
tedy všichni soutěžící 
vrhli na krájení cibule a masa. Některé soutěžní 
skupiny vzaly svou účast skutečně zodpovědně a 
připravily si různé kostýmy a rekvizity. Po usmažení 
cibulky a vložení masa do kotlíku začalo to pravé 
čarování. Jak umožňují pravidla – každý mohl přidat 
suroviny dle libosti z vlastních zásob. Takže to bylo 
různé tajné koření, uzeniny, zelenina i alkohol. Každý 
tým si také své výrobní tajemství pečlivě střežil. 
 O doprovodný program se postaraly kapely Neto-
pýr a 4 psi, dále moderátorka Áňa. Čestným hostem 
a předsedou poroty byl letos kuchař Marcel Ihnačák. 
Dalšími členy poroty byly dvě fi nalistky soutěže Dívka 
2018 a Jiří Šimkůj, který se v minulých letech účastnil 
soutěžního klání s týmem Kolejová. 

 Poháry si nakonec odneslo šest družstev – ne-
nastala žádná shoda v ocenění poroty a veřejnosti. 
Jako vítězný kulinářský výsledek vybrala porota 
guláš Rumcajs týmu, který se účastnil poprvé a který 
přijel do Blanska – jak jinak – než z dalekého Jičína. 
Stříbrnou medaili obdržel tým Nemocnice Blansko a 
bronzovou Oranžový tým. 
 Návštěvníkům akce, kteří kolem čtrnácté hodiny 
utvořili fronty u kotlíků a nechali si do misek naložit 
porce soutěžních gulášů, nejvíce chutnal ten od 
dalších nováčků v soutěži, a to od SkotyMoto týmu. 
Na druhém místě skončil Senior tým a na třetím Jirka 
Babica tým. 

-mha-

 Zvýšená agresivita, nehojící se rány, narušení režimu. Vlna veder komplikuje práci pracovníkům i 
klientům Oblastní charity Blansko. 

 Horko například ztěžuje už tak náročnou péči o lidi 
se středně těžkým až těžkým mentálním postižením 
a kombinovaným postižením v Týdenním stacionáři v 
Doubravici nad Svitavou. „V tomto roce je to poprvé, 
co jsme našim klientům po konzultaci s rodiči a lékaři 
museli navýšit léky proti agresivitě. Klienti se pořádně 
nevyspí, nemůžeme s nimi chodit ven, jak jsou zvyklí. 
Nedostatek pohybu a narušení režimu kvůli vedru 
snášejí velmi těžko,“ popisuje vedoucí stacionáře Hana 
Tenorová. 
 V zařízení pracovníci pečují 24 hodin denně o lidi s 
těžkým postižením, z nichž některým musí dávat napít 
jen z injekčních stříkaček a přebalovat je. „Naštěstí 
se nám podařilo sehnat alespoň do jedné místnosti 
klimatizaci. V ní s klienty teď trávíme většinu času, 
tvoříme v ní i jíme,“ doplňuje Hana Tenorová.
 Ztíženou práci nyní mají také pracovnice charity, 
které jezdí v rámci Charitní ošetřovatelské služby a 
Charitní pečovatelské služby za klienty domů v rozpá-
lených autech, čímž trpí i ony. „Aby mohly pečovatelky 
správně pracovat, musí být i ony v pohodě. Přejíždění 
po celém okrese i samotná péče je v takovém horku 

pro ně určitě náročnější. Snažíme se jim alespoň zajis-
tit dostatek tekutin,“ říká vedoucí Charitní pečovatelské 
služby Anna Kalová. 
 Na to, aby dodržovali pitný režim, dohlíží pečova-
telky také u svých klientů. „Starší lidé často nemají 
pocit žízně. V rámci naší práce se snažíme předchá-
zet tomu, aby kvůli případné dehydrataci museli do 
nemocnice,“ upřesňuje vedoucí pečovatelské služby.
 V horkých dnech je také náročnější rehabilitace 
klientů Charitní ošetřovatelské služby. „Ve vedru trpí 
otoky a ani rány se jim tak dobře nehojí,“ upřesňuje 
vedoucí služby Radka Kuncová.
 Zdravotní sestry, které za klienty jezdí domů, je 
nabádají, aby nechodili na slunce a nepouštěli si horký 
vzduch do místností. „S navýšením pití musí naopak 
opatrně. Organismus našich klientů se s přívalem 
vody hůř vyrovnává. Pokud to jde, stačí, když mají 
po ruce sklenku vody a pitný režim si regulují sami. 
Něco jiného je to samozřejmě u pacientů s demencí 
nebo Alzheimerovou nemocí,“ vysvětluje vedoucí 
ošetřovatelek Radka Kuncová.

Vladěna Jarůšková

 Leckdo se nad tím pozastavuje, ale zákaz odběru vody z vodních toků na celém území obce s rozší-
řenou působností Blansko, vydaný 24. července, má svoje opodstatnění. 

 Lidé již téměř měsíc nesmějí 
čerpat vodu z řek a potoků k žád-
ným účelům, ať už je to zalévání 
zahrádek, hřišť, trávníků, mytí 
aut, napouštění nádrží a bazénů 
apod. „Zalévat záhonky je po-
třeba, ale je nutné použít pouze 
vodu z podzemního zdroje, tedy 
ze studny, anebo pitnou,“ uvedl 
vedoucí odboru životního pro-
středí Městského úřadu Blansko 
Pavel Konečný. 
 Opatření obecné povahy bylo 
vydáno na žádost Povodí Moravy 
na základě zjištěných hydrologic-
kých poměrů na místních vodních 
tocích, na kterých dlouhodobě 
přetrvávají minimální průtoky. 
„Zákaz je vydán proto, aby řeky 
úplně nevyschly a byl v nich zachován alespoň mini-
mální průtok, aby v něm mohly vegetovat ryby a další 
vodní živočichové,“ vysvětlil Konečný. Podle něj jsou 
místní vodní toky již pod hranicí sucha, zejména v 
Letovicích a Bílovicích nad Svitavou. Hydrologickou 
situaci na řekách lze sledovat na webu Povodí Moravy 
(www.pmo.cz).

 Za normálních okolností nedostatek vody v řekách 
zvládnou kompenzovat přehrady, které se na vodních 
tocích nacházejí; v době sucha se z nich upouští voda. 
Ve zdejším kraji tuto funkci obvykle plní vodní nádrž 
Boskovice u Vratíkova a vodní nádrž Letovice. Ovšem 
obě mají i tak již dost sníženou hladinu kvůli probíha-
jícím opravám, není z nich tedy možné upouštět tolik 
vody, kolik by bylo zapotřebí. 
 Chovné potoky jsou téměř vyschlé a ryby z rybníka 
ve Sloupečníku musely být převezeny do nádrže Vr-
bice. Výrazné úhyny ryb na Blanensku zatím nejsou 
zaznamenány, na rozdíl od mnoha dalších míst v 
republice. 
 Zákaz, který byl vydán i na jiných místech na Mora-
vě, potrvá tak dlouho, dokud to bude zapotřebí – tedy 
dokud vydatněji nezaprší. 

-mha-

Doubravičtí zvou na 
loučení s prázdninami

 Jízda na koni, malování na obličej, trampolína, 
cvičení s lektorkou Andreou a další zábava čeká 
děti předposlední prázdninový týden ve čtvrtek 23. 
srpna od 14 hodin v Doubravici. V areálu tamní farní 
zahrady pořádají doubravické charitní služby Pěkná 
modrá a Emanuel společně s farností Doubravice 
tradiční Rozloučení s prázdninami. Na akci jsou 
zváni děti i dospělí. Občerstvení zajistí pořadatelé, 
k příjemnému posezení ve farní zahradě zahrají 
návštěvníkům bratři Matuškovi.

-vj-
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Na kávě s Terezou Pelíškovou
Někdo chodí na šipky do hospody, někdo si zajede na mistrovství Evropy a vyhraje. Osmadva-
cetiletá talentovaná Tereza Pelíšková z Blanska patří do druhé skupiny. Přitom se šipkami začala 
teprve před třemi roky; v současné době hraje za DC Vandals Blansko. Je úřadující mistryní 
České republiky a dvojnásobná mistryně Evropy letošního roku. Vidí se málokdy, že by se hráč 
nebo hráčka za tak krátkou dobu vypracovali na takovou úroveň. 

Sponzor rubriky:

 Chystáte se obhajovat titul mistryně republiky? 
 Ano, chtěla bych obhajovat. Jestli se podaří, uvidíme 
v listopadu. 

 Jak jste se k šipkám dostala? 
 V roce 2015 se pořádal letní turnaj na Těchově. 
Kamarád říkal, že jestli se v pátek nudíme, abychom 
přišli. Tak jsme přišli, začali jsme hrát a prohrávala jsem. 
Nebavilo mě to. Pak byl novoroční turnaj, já se zase 
vztekala, že mi to nejde. Bratranec mi řekl, abych to 
tak nehrotila a hlavně si to užívala. A pak nastal nějaký 
zlom, kdy mě to začalo bavit a začalo se mi dařit. Za-
čala jsem jezdit na republikové soutěže a momentálně 
patřím mezi nejlepší ženy v České republice. 

 Jak se dělí šipkové turnaje? 
 Jsou dva druhy šipek – steelové šipky, ty mají kovové 
hroty a hrají se na sisal. A pak jsou softové šipky, ty se 
hrají na elektronické terče, co bývají v hospodách. Já 
zatím soutěžím se softovými, ale do budoucna plánuji, 
že zkusím i steelové. Doma mám pověšený sisal. 

 Jak často trénujete? 
 V sezóně trénuji víceméně každý den, nebo když to 
nevychází, tak obden, a mimo sezónu tak jednou za 

týden. Tréninky mě ale moc nebaví, takže pro mě má 
větší význam trénovat přímo na turnajích. Je to větší 
motivace, než na individuálním tréninku, kde o nic 
nejde. 

 Potřebujete nějakou speciální fyzickou průpra-
vu? 
 Není potřeba nic zvláštního. Je to spíš náročné na 
psychiku. Je důležité umět se soustředit jen na sebe, 
protože při turnajích se všude kolem hraje. Takže 
klapky na oči a soustředit se jen na to svoje. S tím má 
hromadu hráčů problém, já občas taky. 

 Jak se to stalo, že vám to tak jde? 
 Každý si musí najít svůj styl házení a seskládat si 
svou šipku, jak mu vyhovuje. A pak je třeba trénovat 
a házet. Buď to jde, nebo nejde. Mě údajně pánbůh 
něčím obdařil a díky tomu jsem se během tří let dostala 
tak vysoko; někteří na to čekají strašně dlouho. 

 Seskládat šipku? Co to znamená? 
 Šipka se skládá z hrotu, barelu, násadky a letky. 
Někdo hraje s úzkými letkami, někdo je má ve tvaru 
kapičky, někdo má klasickou širokou letku. Násadka 
může být hliníková, plastová, nylonová. Také jsou 

různé délky. A každému vyhovuje něco jiného. Každý 
závodník hraje se svými šipkami, které si sám posklá-
dá. V pravidlech je omezena pouze gramáž, kterou 
nesmí šipka přesáhnout. Někomu vyhovuje těžší šipka, 
někomu lehčí. Já hraji s osmnáctigramovými, které 
jsem podědila po bratrovi. Dostal je k narozeninám, ale 
nevyhovovaly mu, tak je zavřel doma do šuplíku. Když 
jsem začínala, dal mi je a řekl, ať to s nimi vyzkouším. 
Hraji s nimi doteď, sedí mi do ruky a vyhovují mi. 

 Stalo se někdy, že s vámi nechtěl nikdo hrát? 
 Kdo mě nezná, říká si, když vidí holku, že ji přestřílí 
levou zadní. A ejhle, ono to tak není, a pak se diví, že 
prohrál (smích). Párkrát se stalo, že se mnou odmítli 
na lokálních turnajích hrát, že to nemá smysl. Bohužel. 
Důležité je totiž zúčastnit se a postavit se výzvě čelem. 
A to je možná moje výhoda, že se nebojím hrát se 
silnějším hráčem. Jsou to velké zkušenosti, zahrát si 
s lepšími hráči. Snažím se je vyhledávat, protože když 
člověk hraje pořád se stejnými hráči na nižší úrovni, 
nikam se neposune. Je to velká motivace, snažit se s 
těmi lepšími udržet krok. Snaha hodit víc je pak vždycky 
větší, než s někým, komu utíkám, i když hodím míň. 

 Jak se tento sport u nás vyvíjí? 
 U nás tento sport zatím není tolik rozvinutý, každý 
v tom pořád vidí spíš hospodskou zábavu. Ale říká 
se, že šipky jsou poslední dobou celosvětově nejvíce 
rozvíjejícím se sportem. Zažívají obrovský boom a díky 
medializaci postupně i u nás. 

 Dochází k nějakým nehodám a úrazům? 
 Většinou se nestane, že by se šipky s plastovými 
hroty do někoho zapíchly, ale kamarád mi uštípl kousek 
zubu. Zrovna jsem se chtěla napít, jemu se odrazila 
šipka od terče a cinkla mě přes zuby. Ale jinak se mi 
naštěstí nic vážného zatím nestalo. 

 Jsou šipky jen pro dospělé nebo hrají i děti? 
 Mohou hrát v podstatě všechny věkové kategorie, 
od dětí až po důchodový věk. Kdo udrží šipku a trefí 
se terče. V republice funguje i soutěž žáků a juniorů. 
Na mistrovství Evropy na softových šipkách dokonce 
naši junioři vyhráli. Letos jsme měli hodně úspěšnou 
výpravu do Itálie; zahrála nám šestkrát česká hymna a 
pak byla spousta stříbrných a bronzových medailí, až 
jsme si říkali, že to budeme hodně těžko v příštím roce 
překonávat. Celkově s národním týmem žen jsme byli 
čtvrtí. A kromě toho ještě hraji ženskou ligu. Z krajské 
oblasti jsme se dostaly na republikovou a tam jsme 
skončily na druhém místě. 

 Poputují šipky mezi olympijské sporty? 
 Olympijský sport to zatím není. Už se o tom zřejmě 
uvažuje, ale to nebude tak honem. 

 Máte nějakou speciální přípravu před závodem? 
 Kamarád mi doporučil den před turnajem nehrát, že 
tělo se bude víc těšit, když bude odpočaté, než kdybych 
od rána do večera házela. To se většinou snažím do-
držet. Pak mám jeden rituál – zapletu si dva copánky. 

 Plánujete vychovávat mladé šipkařské naděje? 
 Založili jsme neziskovou organizaci Šipkový klub 
Blansko, v něm dělám hospodářku. V prvotním záměru 
bylo i to, že bychom navázali spolupráci s Domem dětí 
a mládeže v Blansku, ale o to zájem nebyl. Šipky jsou 
bohužel pořád ještě brány jako hospodský sport. Tak 
třeba do budoucna. 

Marie Hasoňová

Chvilka s Majkem
O omylech

 ...a chybách mých a také jiných. 

 Už půl roku, a do voleb tomu jinak nebude, čte-
me občas v novinách, jak je „radnice“ neschopná. 
Není vyřešena křižovatka u lázní, skleníky, výškáč, 
poduklí apod.Trochu přitom pisatelé zapomínají na 
skutečnost, že také rozhoduje zastupitel a různé 
instituce, o tom, jestli se něco schválí a udělá. Tak 
tomu bylo třeba u „darování“ 8/9 výškové budovy 
(foto z hlasování Jiří Šrámek před roky zveřejnil v 
Monitoru). Proč se neptat těch, a někteří v zastupi-
telstvu sále sedí, proč pro jasný „tunel“ hlasovali?

 Já se mýlil, když jsem si myslel, že se dá Dukla 
přestavět. Voliči v referendu rozhodli o demolici. 
Vzpomínám si na článek v lednovém Monitoru. 
Pak jsem na plese vyčítal učiteli Honzovi, proč 
kritizuje něco, o čem rozhodlo 5300 občanů. Nás 
ostatních bylo jen cca 
1700. Zase můj omyl! 
On to v „očích občanů“ 
vytvořil údajně zastu-
pitel. Prošel jsem na 
stránkách města všech-
na usnesení a nenašel 
jsem jediné navržené, 
v němž by byla poža-
dována nějaká změna, 
oproti dnešnímu stavu. 

 Už 8 let v zastupitel-
stvu nejsem, ale bývalo 
zvykem, že když bylo 
něco proti mému pře-
svědčení, nebylo jiné 
místo, kde se projevit. 
O odbornosti zmíněné-
ho článku svědčí jizlivá 
poznámka o železné 

krychli v betonovém parku. 
Omyl! Nás učili, že se jedná 
o konstrukci jeviště ve tvaru 
kvádru. Navíc jsem přesvěd-
čen, že kdyby se vybouraly 
další stovky kubíků ze sute-
rénů, byl by ohrožen zatrubněný Palavský potok. 
Takto se dala šance času a chytrým lidem s nápady, 
kteří na dočasném řešení vymyslí v budoucnosti 
trvalou hodnotnou stavbu a ne jen ubytovnu. Pak už 
bude stačit jen buldozer a fundament je připraven.

 Už jsem trochu překročil rámec fejetonu a byl by 
další můj omyl si myslet, že si jej o prázdninách moc 
lidí přečte. Nicméně, zkusme alespoň my ostatní 
v duchu pochválit vedení města za nové cesty, 
zateplené budovy, udržení vlastní nemocnice, či 
spolupráci při stavbě nového autobusového nádraží 
a hlavně za slušné chování k nám občanům.

Miloš Polák

Freddieho sloupek
Hudba mého mládí

 ... tak nějak označuji dobu dávno minulou, když 
poslouchám z rádia, televize nebo jukeboxu některé 
nápěvy, které přečkaly desítky let.
 Asi se teď Martinovi (vydavatelovi tohoto čtr-
náctideníku, pozn. autora) budu trochu míchat do 
řemesla, když budu psát o hudbě a o „hudbě“. Ale 
musím.
 Nepočítám se mezi staré, ostatně starý je prý 
člověk tak, na kolik let se cítí, ale co musím občas 
poslouchat mě děsí. Když jsem byl ještě (vypůjčeno 
z jedné pohádky) „mládě neopeřené“, měl jsem růz-
ný vkus. Klasická hudba mne nezajímala, nicméně 
asi jen proto, že jsem podlehl tomu přílepku „vážná 
hudba“. A já vážný být nechtěl. Naopak. Chtěl jsem 
se bavit. Ve škole, na hokeji, ve volném čase. Nebo 
na něčí úkor, což mi bylo mnohdy splaceno, ale já 
se za to nezlobím.
 Jen je mi teď trochu smutno, když slyším ty různé 
zvuky kolem sebe. Jeden z „umělců!“ má dokonce 
takovou drzost si vzít za své „umělecké“ jméno 
--- Rytmus, ačkoli jeho produkce žádný z aspektů 
rytmu nemá. Další z povykujících psychopatů asi 
trochu tuší, o čem jeho tvorba je, protože si říká Mr. 
Cocoman. Koko byla blahé paměti gorila, která se 
naučila (kromě skřeků sobě vlastním) několik pohybů 
ze znakové řeči.
 Samozřejmě, vydávat CD, LP, SP nebo publikovat 
na internetu dnes může každý (nejsem výjimkou). 
Jen by mne zajímal ten profi l lidí, kteří si takovou 
„hudbu“ pouští. Já sám jsem vyrostl na kapelách, 
jako jsou Queen, Helloween, Beatles (děkuji, drahá 
sestřičko), později jsem objevil tóny z dílny Pink 
Floyd, Deep Purple, Black Sabbath a ještě daleko 
později jsem se dokázal ponořit do opravdové hudby 
Bacha, Mozarta, Vivaldiho, či Wagnera.
 Taková hudba tu zůstane ještě století po nás.
 Je to hezký marketingový produkt. Rytmus, Coco, 
Mareš. Pustím-li se do vod psaného slova, tak mladý 
pan Novotný, deníky Blesk, Aha a jim podobné. Jistě 
vydělají spoustu peněz, ale za jakou cenu? Ti první 
nám ničí naše uši a ti druzí vkus. A ne, nezávidím 
jim to. Ani v nejmenším... Připadá mi to jen stejné, 
jako prodávat drogy, nebo pančovat alkohol... Může 
to dělat každý, jen málokdo s tím dokáže žít...
 Ale ono je to jedno... Teď si pustím něco od Čaj-
kovského a Vám popřeju, ostatně jako vždy... 
 ... hezký den…

Freddie, 
freddiemail@email.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

Chystáte výbavu 

pro školáka?

Pro nový 

školní rok školní rok 

nabízíme:nabízíme: 
 - papučky vel. 18-36, BIO pantofl e
 - cvičky, pytlíky na obuv a cvičební úbor 
 - sportovní a vycházková obuv 
 - školní tašky a batohy

vuvu 
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Již podeváté ovládne 
nemocnici Den pro děti

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

 v Blansku a Boskovicích - voda, plyn, topení, elektro

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

www.monitor-bk.czwww.monitor-bk.cz

 V sobotu 8. září 2018 proběhne v areálu blanenské nemocnice od 10 do 17 hodin již devátý ročník 
DNE PRO DĚTI. Stejně jako předchozí ročníky věříme, že i tento vyjde počasí na jedničku. Každopádně 
program se bude konat za každého počasí a bude opravdu pestrý! 
 Tak jako každý rok, i letos bude program opět rozdě-
len mezi vystoupení na pódiu a atrakce a stanoviště v 
celém areálu nemocnice. Děti budou plnit úkoly na pěti 
stanovištích, která tentokrát chystáme ve spolupráci s 
agenturou Koráb. Ta budou opět tematicky propojena 
a motivem bude RECYKLACE. Jednotlivá stanoviště 
prověří ve znalostech děti všech věkových kategorií 
a po absolvování budou děti odměněny diplomem a 
sladkou odměnou.
 Na pódiu se vystřídá pohádka Divadla Koráb – O 
Budulínkovi, dětská RECYKLOSHOW s Áňou, pěvecké 
vystoupení Martina Štěpánka a skupiny Velvet a v 
neposlední řadě talentová soutěž NEMOCNICE MÁ 
TALENT! Stejně jako loni, i letos je jak scénáristou, 
režisérem, tak i moderátorem celé soutěže Martin 
Müller, takže o profesionalitu a zábavu bude dobře 
postaráno.

NEMOCNICE MÁ TALENT
 Máš talent? Je ti mezi 6 a 12 roky? Nebojíš se 
soutěžit s kamarády před zraky diváků? Právě Tebe 
hledáme! Soutěž talentů v Nemocnici Blansko bude 
napínavá, zábavná a prověří Tvoje schopnosti hned v 
několika disciplínách. Vyhraje ten, kdo projeví šikov-
nost, fantazii, kreativitu, rychlost, důvtip i osobitost. 
Přihlas se do soutěže NEMOCNICE MÁ TALENT a 
ukaž, co v Tobě je!
 Do soutěže na pódiu se mohou zapojit děti, které 
něco mimořádného umí – zpívat, tančit, hrát na něja-
ký nástroj, cokoli! Registrace do soutěže proběhne v 
den akce u stánku zvukaře přímo naproti pódiu, a to v 
čase 11.00 – 12.00 hodin. Odborná porota během dne 
vybere 10 fi nalistů a ti předvedou svůj talent v několika 
disciplínách. Na závěr dne proběhne vyhlášení vítězů. 

 V areálu nebudou chybět blanenští hasiči se svou 
kompletní technikou i dynamickou ukázkou zásahu. 
Přítomna bude i Zdravotnická záchranná služba, Měst-
ská policie Blansko a Policie ČR se svou technikou. 
 Letos přivítáme v areálu dětmi milovaná zvířátka 
– miniprasátka, minikozičky, poníky a ovečky! Zvířát-
ka k nám přijedou z Minifarmy Drválovice. Také se 
představí řada spolků, které nabídnou dětem pestrou 
paletu aktivit a činností: výcvikové sdružení Feneček, 
Mateřské centrum Paleček, Městská knihovna Blansko, 
Muzeum Blanenska, Oblastní charita, OA a SZdŠ 
Blansko s ukázkou maskování a ošetření zranění, 
Olympia Blansko – baseballový klub, malování na 
obličej, trampolínky, dětská zumba, trenažer dojení 
krávy od Teamagency, logopedická poradna a ukázka 
estetické medicíny – lymfodrenáží Nemocnice Blan-
sko, klouzací hrad Porsche Brno a klouzací hrad Re/
max, stanoviště Rodinných pasů, SPŠ Jedovnice a v 
neposlední řadě Jet Arrows tým a jejich úžasné letecké 

modely s možností ukázkových letů. K vidění budou i 
exotičtí hadi. Novinkou bude stanoviště Dům přírody v 
Moravském krasu a velkou atrakcí určitě bude i traktor 
Fendt a aquazorbing Vodárenské a.s.
 Tím ale výčet nekončí! Pro všechny děti bude zdar-
ma zmrzlina v kavárně Dottore del Café ve vestibulu 
nemocnice, stejně tak fotokoutek CM Optik, kde si mo-
hou děti i jejich rodiče nechat udělat foto na památku, 
a to opět zcela zdarma.
 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.

 A to stále není všechno! V letošním roce si Česká 
republika připomíná 100. výročí vzniku československé 
státnosti. Jihomoravský kraj chce v této souvislosti na 
stovce vybraných míst jižní Moravy vysadit 100 lip 
srdčitých jako připomínku této historické události. Lípy 
jsou symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti 
a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány v 
roce 1928 k desetiletému výročí republiky, ve stoleté 
historii to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, 
a právě lípy budou svědky i setkání příštích. Do akce 
se zapojují současní zastupitelé kraje. Každý vybere 
pro jednu lípu místo ve svém působišti či rodišti, kde 
společně s občany lípu vysadí a uspořádá tak jednu 
ze sta oslav republiky v rámci Jihomoravského kraje. 
Jedním z nich je místostarosta Ing. Jiří Crha, který si 
pro tuto slavnostní výsadbu lípy vybral právě prostory 
blanenské nemocnice. Slavnostní výsada lípy proběh-
ne v 15.00 hodin. 
Program podium:
10:00 VELVET – písničky z pohádek 
11:00 ofi ciální zahájení 
11:10 CVICSNAMI.CZ SHOW
11:30 RECYKLOSHOW S ÁŇOU - program 
plný pohybu, tance, zpěvu a soutěží
12:30 MARTIN ŠTĚPÁNEK – pěvecké vystoupení
13:00 NEMOCNICE MÁ TALENT – zahájení prezentací                            
13:15 UKÁZKA ZÁSAHU HASIČŮ – heliport 
14:00 DIVADLO KORÁB – pohádka O Budulínkovi  
15:00 DÍVKA ČR 2018 – exhibice a módní přehlídka
15:30 NEMOCNICE MÁ TALENT - fi nalisté
16:30 ÁŇA A PRINCEZNY
 Programem na pódiu bude provázet Radim Koráb. 
Moderátor talentové soutěže je Martin Müller. 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 8.9.2018. 
Akce se koná za každého počasí, vstupné 40,- Kč, děti 
pod 120 cm mají vstup zdarma. 

-ko-

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez
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Boskovičtí investují 
na Brněnsku

 Obec Česká u Brna je známá všem, kteří jezdí autem do Brna. Nachází se na okraji lesa poblíž 
kopce Ostrá hora u silnice z Brna do Kuřimi, v těsném sousedství se zástavbou městské části Brno-
-Ivanovice. Právě zde v jižní části dochází v současné době k nejsilnějšímu rozvoji zástavby v podobě 
výstavby rodinných domů. Nově je zde totiž k mání více než desítka stavebních parcel v obci Česká 
ležící v těsné blízkosti Brnu, což mohou využít zejména ti, kteří pracují v Brně, případně lidé toužící 
po bydlení poblíž moravské metropole

 Přesná lokalita, 
v níž má vyrůst 
dvanáct moder-
ních a krásných 
domů, se nachá-
zí přímo u lesa, 
ale zároveň je to 
odsud pět minut 
jízdy do nákupní-
ho centra Globus. 
Lukrativní poloha 
bývá velmi často 
poměrně drahou 
investicí, ovšem v 
tomto případě se 
jedná o nabídku 
příznivou. Zatímco 
ceny za podobné 
parcely u Brna se 
šplhají až k 6 tis. 
korun za čtvereční 
metr, pozemek v 
České pořídíte za 
cenu téměř polo-
viční. A to je vzhledem k atraktivní lokalitě a dnešním 
cenám realit skutečně výhodná nabídka. 
 Celou investici fi nancuje boskovická společnost 
I.B.W. Jedná se o vedlejší aktivitu společnosti. Její 
hlavní činností je obchod s pohledávkami a nemovi-
tostmi, z čehož tento projekt logicky vyplynul. Více o 
realizaci nám prozradil zástupce společnosti, právník 
Adam Wilk: „Myslím, že lokalita pozemků v České 
je velmi atraktivní, a to nejen pro Brňany, ale také 
obyvatele Blanska či Boskovic. Přece jen spousta 
lidí z Blanenska dojíždí do Brna za prací a jistě 
uvažuje o tom se přestěhovat někam blíž hlavnímu 
moravskému městu. Celý projekt již běží a je na-
staven tak, že potenciální zájemci si mohou už nyní 

zakoupit parcelu a na ní následně realizovat stavbu 
domu na klíč nebo ve vlastní režii. V současné době 
máme vypracovaný projekt a v nabídce ještě několik 
pozemků zbývá. Vzhledem k dobré ceně a taky ke 
skutečnosti, že stavební parcely se v dnešní době 
obtížně shání, však docela rychle mizí.“
 Výstavba resortu v České není jedinou aktivitou 
společnosti I.B.W. „Nedávno jsme převzali zadlužený 
hotel v Pohořelicích, který je ve špatném stavu. Zde 
máme v plánu  hotel oddlužit, zmodernizovat a  poté 
i provozovat. Celkovou investici, kterou hodláme do 
těchto dvou projektů vložit, odhadujeme asi na sto 
milionů korun,“ dodává Adam Wilk. 

-r-

Vidiek bez hranic
 Ve dnech 28. - 29. 6. 2018 se konala výjezdní vzdělávací akce v rámci projektu Vidiek bez hranic, 
kterou ve spolupráci s MAS Vršatec organizovala MAS Moravský kras. Bylo to již třetí setkání v rámci 
projektu, tentokrát na téma Marketing v cestovním ruchu. 

 Po sérii přednášek cílených na 
téma projektu – lze zmínit kupříkla-
du vystoupení pana Slavomíra Sza-
bó na téma využití potenciálu trado-
vaných a skutečných historických 
příběhů v turisumu, či přenášku 
pana Végha zaměřenou na využití 
turistických aplikací, následovala 
prohlídka Muzea regionu Bílých 
Karpat, zříceniny hradu Vršatec, či 
rodinné farmy Gazdovstvo Uhliská. 
 Účastníci z Moravského krasu, 
mezi kterými nechyběli zaměst-
nanci informačních center, zástup-
ci spolků, podnikatelé či zástupci 
veřejné správy, tak měli příležitost 
načerpat inspiraci pro posílení ces-
tovního ruchu jak v této, tak i v příštích sezónách. 
 Projekt, který se pomalu chýlí ke konci, uzavře 
sérií čtyř tematických setkání slovenských a českých 

partnerů společným setkáním ve Staré Turé. Téma-
tem tohoto setkání bude Spolupráce s podporou 
Evropské unie.

MAS Moravský kras z.s. v rámci projektu Vidiek bez hraníc, (kód projektu: 304031D043), pod-
pořeného z programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika pořádá ve dnech 
18. - 19. září 2018 výjezdní vzdělávací akci na téma Spolupráce s podporou Evropské unie. 
Akce je určena především pro zástupce managementu veřejné správy a drobných podnikatelů, ale i 
zástupce neziskových organizací či management škol. Součástí této konkrétní výjezdní akce bude blok 
tématicky zaměřených vzdělávacích aktivit, následovat pak bude představení úspěšných realizací aktivit 
spolupráce na území projektového partnera, MAS Kopaničiarsky region. 
Projekt Vidiek bez hraníc se zabývá problematikou nedostatečného marketingu kulturního a přírodního 
dědictví, marketingu a prodeje produktů regionálních výrobců, vzdělávání a volného času v regionech, a 
získávání fi nančních prostředků na projekty spolupráce. Hlavními aktivitami jsou 4 dvoudenní vzdělávací 
akce se stejnou účastí zástupců všech partnerů. Další aktivitou je propagace území prostřednictvím 
společných publikací. Partneři projektu jsou Kopaničiarsky region - místní akční skupina, MAS Moravský 
kras z.s., MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p. a Místní akční skupina Vršatec. 

Více informací o vzdělávací akci a projektu včetně možnosti 
přihlášení naleznete na www.mas-moravsky-kras.cz
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KAŠTÁNEK 
FEST vol.2
31.8.2018 od 19 hod.
Horní Lhota

 HD acoustic
 PRASKLÝ BACHOR
 SANITKA HUDEBNÍ SESKUPENÍ

 APF S MARTINEM ŠTĚPÁNKEM

Aperol spritz za 50 Kč, speciality z grilu!

Bigbít v Horní Lhotě 
na konci prázdnin

 Jak jste možná zaregistrovali v minulém čísle Monitoru, do Horní Lhoty se na konci prázdnin vrací 
malý festival, který loni oslovil řadu fanoušků bigbítové muziky. Kaštánek FEST vol. 2 se uskuteční 
i letos v areálu hospůdky U Kaštánka v Horní Lhotě a nabídne čtveřici kapel, jež tvoří převážně mu-
zikanti z Blanska.

 Loni se poslední pátek v srpnu odehrál první 
ročník vydařené akce kaštánek FEST. Vystoupily 
tady kapely Silver Band revival, HD acoustic, Roso-
mák Olympic revival a Infernet. Účast byla slušná i 
vzhledem k tomu, že ve stejném termínu probíhaly 
akce v celém okolí, a tak se pořadatelé rozhodli na 
projekt navázat druhým ročníkem.
 V 19.30 hodin festival zahájí kapela APF, která 
si v neděli 12.8. odbyla svoji premiéru v Blansku 
koncertem v parku na Dukle v rámci Letního Dukla 
festivalu. Skupina hraje převzaté skladby v drtivé 
většině českých interpretů jako jsou Marek Ztracený, 
Jelen, Mandrage, Kryštof a další. Na své si tak přijde 
zejména mladší generace. Kapelu tvoří energický 
frontman Martin Štěpánek ml., kytaru kraje Filip 
Souček, na bubny Máca Čachotská a trojici nácti-
letých hudebníků doplňují zasloužilí a léty hudbou 
otesaní bardi Martin Štěpánek st. a Martin Müller.
 Ve 21.15 vystoupí skupina Prasklý Bachor. 
Kapela vznikla kdysi dávno a svoje hudební aktivity 
oprášila teprve loni, ovšem k ohromnému nadšení 
posluchačů. Tato originální hudební formace potěší 
diváky svojí jedinečnou autorskou tvorbou. Aleš 
Šamonil - basa, Blansko, Laďa Štégner - kytara 

Blansko, Pavel Kašpar - kytara, zpěv, Brno, Radim 
Pokorný - bicí, zpěv, Kyjov.
 Ve 23 hodin bude na řadě hudební seskupení 
Sanitka. Jedná se o břeclavsko-blanenský bigbít. 
Zazní autorské písně z dílny kapely, která se na 
moravské scéně objevuje už mnoho let… Jiří Dvo-

řák - zpěv a saxík, Dalibor Klusáček - baskytara, 
Tomáš Vašek - kytara, Michal Kratochvíl - bicí, 
Ondřej Kellner -klávesy, Tomáš Kudlík - saxofon... 
A jak říká frontman kapely Jiří Dvořák, Sanitka je 
hudební seskupení, tedy si v průběhu akce může 
„zadžemovat“ kdokoliv.
 Festival Kaštánek FEST uzavře oblíbená blanen-
ská skupina HD acoustic, kterou tvoří Miloš Pernica 
(kytara), Dominik Pernica (cajon), Martin Štěpánek 
(kytara), Martin Müller (basa). Na místních pódiích 
kapelu vídáme poměrně často. České bigbítové 
legendy v akustickém podání zazní v 00.45 a celý 
festival tak ve dvě hodiny ráno ukončí.
 Nenechte si ujít festival Kaštánek FEST vol. 2, 
který se odehraje 31. srpna v areálu hospůdky U 
Kaštánka v Horní Lhotě. Těšit se můžete na dobré 
pití, speciality z grilu, Aperol Spritz za 50 Kč, čtveřici 
natěšených kapel a fantastickou atmosféru až pozdě 
do noci.

-r-

SanitkaSanitka

Prasklý bachorPrasklý bachor
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* 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.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.
* EURO TAXI Blansko PŘIJME ŘIDIČE TAXI. 
Víkendové směny - brigádně. Tel. 608879318. 

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Mladé, krásně zbarvené andulky a korely. Tel. 
737902404.
* Elektrické kombinované kladivo s vrtačkou - MA-
KYTA HR 2470T, včetně obou výměnných sklíči-
del a kufru. Cena 3200 Kč. Málo používané. Tel. 
602569424.
* Prodám komplet - televize, settopbox a pokojo-
vá anténa - jen vše dohromady. Cena 1.500, tel. 
737900946.
* SCANquilt - prodám 2 ks polštářů + 2 ks přikřývek. 
Polštář: 90 cm x 70 cm, 65% polyester, 35%bavlna, 
výplň 100% polyester, dát se prát až na 95 C. Mož-
né samostatně přikrývky. PC 5.800,-. Nyní 4.000,-. 
Kontakt 737900946.

      PRODEJ    

* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko 
pod Horní Lhotou. Tel. 604550828.
* Daruji do dobrých rukou 8 letou fenku dlouhosrstého 
jezevčíka. Vitální, zdravá, očkovaná, nekonfl iktní. 
Zvyklá na lenošení doma i dlouhé procházky. Nejlépe 
by si zvykla na starší paní. Z důvodu odchodu její 
paničky pro ni hledáme nový domov. Bližší informace 
na tel. 776565690.
* Koupím motocykl Jawa 20-23 pionýr, mustang, 
popřípadě Simson, s doklady i bez. nabídněte na 
tel. 732988448.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Divadlo Tchýně na zabití – 24. 9. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 250 Kč.
Divadlo Tři muži na špatné adrese – 2. 11. 2018 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
350/330 Kč.
Hradišťan & Jiří Pavlica – 9. 11. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč.
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímo-
vé – 14. 11. 2018 od 18:30 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky 250/220 Kč.
Vánoční koncert Čechomor – 11. 12. 2018 od 19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 550 Kč.

Aktuálně v prodeji:
Publikace Moravské Švýcarsko na starých pohled-
nicích – Publikace blanenského sběratele pohlednic 
Milana Sýkory s fotografi emi Milana Šustra. Cena 
349 Kč.
Publikace Blansko – Brána Moravského krasu v 
anglickém jazyce. Cena 288 Kč.
Publikace Adamov ze starých pohlednic, Jaroslav 
Budiš. Cena 99 Kč.
Turistická mapa Okolí Brna – východ – Moravský 
kras, 1:40 000. Cena 99 Kč.
Cykloturistická mapa Okolí Brna – Moravský kras, 
1:60 000. Cena 129 Kč. 
Cykloturistická mapa Boskovicko, 1:25 000. Cena 
109 Kč.
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

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 16.00
SO:  dle domluv y     

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 

Jena. Těšíme se na Vás.

OLMAN SERVICE s. r. o. 
hledá do svého týmu 

šikovné pracovníky

osoby se zdravotním 

omezením na pozici 

uklízeče/ky 
v Blansku.

Bližší informace na telefonu: 
734 360 001 nebo posílejte
životopisy na email: nabor@olman.cz.

- broušení a lakování parket
- PVC, koberce 
- vinylové podlahy
- plovoucí podlahy, parketyPražská 1, 67801 Blansko

Tel. 606 263 064
Prodejna: 774 263 064
zouhar_bk@post.cz
www.podlahyzouhar.cz

přijmeme 

STOLAŘE - PODLAHÁŘE
nástup možný ihned

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

Alexandria*Blue Style*Čedok*Eso*Exim*Fischer*Neckermann*Nev-Dama*Victoria aj.

VÝHODNÝ NÁKUP PRO VÁS: 
VYUŽIJTE V 1. MINUTĚ!!! 

EXOTIKA ZIMA:  Výběr a nabídka SLEV až 40%EXOTIKA ZIMA:  Výběr a nabídka SLEV až 40% 
BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY* MEXIKO* OMÁN*

PANAMA* SRILANKA* THAJSKO* VIETNAM* ZANZIBAR aj.
LUXUSNÍ PLAVBY 2019/2020 – delegát i svoz, výprodej míst!

TIP:TIP:  Dolomity - Civetta, 12. - 17. 2. 2019, 
bus Blansko, 4x HB, 7.400/5.400 + skipas

DO SVĚTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS!

Pacovské víceboje
 O víkendu 14.7. a 15.7. se konal v Jihočeském Pacově tradiční víceboj u kterého nemohl chybět 
atletický oddíl ASK Blansko. 
 Do sobotního odpoledne nastoupila děvčata 
ASK ve složení žákyně Veronika Jakusidisová, 
Dominika Bezdíčková,  Natálie Poláčková a v 
ženách nás reprezentovala Martina Hlaváčková 
a Martina Mynářová. Již po sobotním programu, 
který se skládal s překážek na 100m, skoku vy-
sokém, kouli a běhu u žákyň na 150m a žen na 
200m, byly děvčata z ASK na předních příčkách, 
když Veronika suverénně vedla žákyně a Mar-
tina Hlaváčková v ženách byla na místě třetím. 
Do nedělního dopoledne jsme nastupovali s 
optimismem na vylepšení umístění, když nedělní 
program začal skokem dalekým a pokračoval 
přes oštěp až k populárnímu běhu na 800m. 
Po ukončení sedmiboje se mohla naše děvčata 
radovat ze třech medailí a to díky prvnímu místu 
Veroniky Jakusidisové a třetímu místu Dominiky 
Bezdíčkové a Martiny Hlaváčkové, ale i dvě 
další děvčata zaznamenala kvalitní výkony když 
Natálie Poláčková skončila na čtvrtém místě a 
Martina Mynářová na místě pátém. Tímto našim 
děvčatům děkujeme za předvedené výkony a 
vzornou reprezentaci nejen klubu ale i města.

-mb-
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Skvělá sezóna TK Blansko
 Právě ukončená sezóna soutěží smíšených družstev přinesla nejen splnění všech cílů, ale i nejlepší 
výsledky v historii TK Blansko. Celkem jsme měli v soutěžích 10 družstev. Což je nejvyšší počet za 
posledních 25 let. Mimořádně úspěšná byla družstva MINITENISTŮ a DOROSTU. Výborně reprezen-
tovala i další družstva. Vyzvednul bych družstvo mladších žáků A a starších žáků. Třešničkou na 
dortu je postup dospělých B.
MINITENIS (děti 6-7 let) - ve skupině IC obsadili 
naši minitenisté 3. místo s bilancí 3 vítězství a 
2 porážek. Tímto výsledkem se probojovali do 
krajského fi nále, které se uskutečnilo ve Znojmě.
Ve fi nále 1x prohráli a 2x odešli jako vítězové. Cel-
kově obsadili vynikající 9. místo v kraji. Družstvo 
hrálo ve složení: Mikulášková Barbora, Boudová 
Adéla, Sychra Filip, Jedličková Nela, Štěpán 
Pavel a Daniel Michal.
BABYTENIS (děti 8-9 let) - v této kategorii nás 
reprezentovala 2 družstva. A družstvo obsadilo ve 
skupině IE 5. místo s vyrovnanou bilancí 3 vítěz-
ství - 3 porážky. Družstvo B, složené z dětí, které 
získávali své první zápasové zkušenosti skončilo 
ve skupině IH na posledním místě.
MLADŠÍ ŽÁCI (10-12 let) – v této kategorii nás 
reprezentovala 3 družstva. Cílem družstva A 
bylo udržet vyšší soutěž (II. třída BM) a to se bez 
problémů podařilo. Nakonec z toho bylo výborné 
3.místo s bilancí 3 výher a 3 porážek. Skupina 
byla velmi nevyrovnaná. Proti družstvům TK Zlín 
B a TC Bajda Kroměříž jsme neměli šanci zvítězit, 
naopak družstva LTC Hodonín a TC BORS CLUB - 
STK Břeclav B jsme porazili 9:0.
Družstvo B a C se účastnila základní soutěže 4 + 0 
(4 hráči). V této soutěži nejde o výsledky, ale o radost 
ze hry a vyzkoušení hry na body.
STARŠÍ ŽÁCI (13-14 let) – družstvo bylo složené 
částečně z ml. žáků. Cílem proto bylo zachránit se 
v kvalitní soutěži. To se nakonec s vypětím všech 
sil podařilo. Žáci skončili na 6. místě z 8 účastníků. 
DOROST (15-18 let) – po několika letech, kdy měl 
náš dorost výbornou výkonnost, ale marně se pokou-
šel o postup, se to konečně podařilo! Dorost postoupil 
do I. třídy, což je nejvyšší soutěž, kterou Blansko více 
než 20 let nehrálo. Na rozdíl od minulých sezón se 
nám dařilo vyhrávat klíčová utkání a na naší straně 
stálo i štěstí.
 Pod tímto vynikajícím úspěchem jsou podepsaní 
tito hráči – Dita Hermanová, Alexandra Kučerová, 
Martina Sekaninová, Lukáš Zemánek (hrající kapitán 
družstva), Matěj Kobylka, Daniel a Patrik Markusové. 
Poděkování a velká pochvala patří nejen hráčům, ale 
také rodičům a trenérům.

DOSPĚLÍ A - družstvo hrálo II. třídu. Před sezónou 
jsme družstvo výrazně omladili. Věkový průměr zá-
kladní sestavy byl 23 let. Přišly posily Jan Adamec 
a Dita Hermanová. Bohužel, v průběhu sezóny se 
ukázalo, že někteří mladí hráči ještě nemají výkon-
nost na tuto těžkou soutěž. Proto během sezóny 
naskočily do týmu zkušené opory minulých sezón a 
pomohly v boji o záchranu.
 Družstvo se zachránilo. Skončilo na slušném 
5.místě s bilancí 3 vítězství a 5 proher.
DOSPĚLÍ B – družstvo hrálo III. třídu. Bylo složeno 
ze starších zkušených hráčů, kteří chtěli hrát hlavně 
pro radost ze hry. Díky výbornému týmovému duchu 
a bojovným výkonům se týmu podařilo postoupit 
do II třídy. Tuto soutěž naše B družstvo ještě nikdy 
nehrálo!
 Pokud družstvu vydrží zdraví a chuť do hry, tak se 
ve vyšší soutěži určitě neztratí.

 Děkujeme všem hráčům, funkcionářům a rodičům 
za reprezentaci klubu, a zajištění bezproblémového 
průběhu soutěží.

-pz-

PŘÍPRAVÁŘ-KA ZAKÁZEK

Chcete jít mezi nás? Pokud ano, pošlete nám na mail info@cergo.cz 

Váš životopis. My Vám určitě odpovíme!

Chcete být součástí týmu, který staví zdroje tepla po celé České 
republice? Jsme společnost, která staví zdroje energií nejnovějšími 
technologiemi s cílem zajistit zákazníkovi nízké provozní náklady.

• Dokážete komunikovat s dodavateli materiálů, montážními partnery, projektanty?
• Vyznáte se ve stavebních výkresech?
• Máte za sebou úspěšnou praxi v montážní nebo stavební fi rmě? 
• Baví Vás hledat alternativní řešení? 

Pokud můžete odpovědět „ano“ na výše uvedené, pak možná hledáme právě Vás! 

• Pokud se neumíte podřídit kolegům, kteří jsou odborníky v oboru;
• Pokud nejste kamarád s počítačem s Offi  ce;
• Pokud jste se nikdy nesetkal s rozpočty a stavebními výkresy, tak už nemusíte číst dál.  

Výsledkem Vaší práce bude:
• Úplně zpracovaný rozpočet a harmonogram zakázky
• Sestavený dodavatelský systém zakázky
• Zasmluvnění dodavatelé v kvalitě dle nákl. rozpočtů
• Úplně a včas vyhotovené zjišťovací protokoly a změnové listy

Co u nás získáte:
• Budete součástí realizačního týmu
• Poznáte nové technologie TZB a zajímavé zakázky v řádech miliónů korun
• Když se osvědčíte, máte možnost fi remního růstu
• Sami ovlivníte velikost svých odměn

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- grilujeme makrely
- každou sobotu grilujeme makrely,
   cigáro, steaky a další. 
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

Pátek = ŽIVÁ HUDBA!

Od září na Stodole, za pěkného 

počasí venku. Přijďte se pobavit!

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

o 

it!

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

nový výrobní provoz v Kuřimi

   Chcete pracovat v menší firmě se 
silným mezinárodním zázemím, 
unikátními produkty, technologiemi 
a prestižními zákazníky?

   Chcete pracovat v úplně novém, 
čistém moderním prostředí?

   Chcete pracovat v jednosměnném 
provozu a mít volné víkendy pro 
sebe a rodinu?

   Tak se přidejte k našemu  
novému týmu!

HLEDÁME KOLEGY KTEŘÍ:
  mají chuť samostatně pracovat  
a mít odpovědnost za svou práci
  umí pracovat s výkresovou dokumentací
  mají předchozí zkušenost na dané pozici 
  jsou proaktivní a vzájemně si pomůžou

NABÍZÍME:
  Atraktivní finanční ohodnocení
   Práci v jednosměnném provozu  
( volné víkendy )

  5 týdnů dovolené
  Stravenky v hodnotě 90 Kč
   Příspěvek na volnočasové aktivity
  Čisté a moderní pracovní prostředí

V případě zájmu zašlete svůj životopis 
na dana.havlickova@proventia.com 
nebo volejte na tel.: 604 582 184.

SVÁŘEČ TIG/MIG ( až 38 tis Kč )

ZÁMEČNÍK ( až 35 tis Kč )

DĚLNÍK DO KOVOVÝROBY ( až 27 tis Kč )

Hledáme kolegy na pozice: 

PROGRAMÁTOR A OBSLUHA ROBOTŮ 

QUALITY ENGINEER 

DUKLA
festivalLE

TN
Í

neděle26.8. ROsomák
olympic revival

začátek v 15 hodin. vstup zdarma.

Hledáme do realizačního týmu


