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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Vadí - nevadí?
 V minulém Monitoru jste si mohli přečíst informaci o záměru, který odsouhlasila Rada 
města Blanska: město chce odprodat čtyři tisíce čtverečních metrů pozemků v okolí 
bývalého hotelu Dukla soukromým podnikatelům za účelem výstavby budov s obchody 
a bydlením. Stále mi tato informace vrtá hlavou. A čím víc nad celou situací přemýšlím, 
tím méně se mi zamlouvá. A to hned z několika důvodů.

pokračování na str. 2

 Když se před pěti lety rozběhla kampaň před 
komunálními volbami, mnoho politických stran 
nabádalo občany k tomu, aby v referendu hlasovali 
pro zbourání hotelu Dukla. Proč? No protože na jeho 
místě přece vznikne klidová zóna, parčík a kavár-
nička, otevře se náměstí a Blanenští se budou mít 
kde scházet a kulturně se vyžívat. To, že nakonec 
vzniklo „něco“, co se ne každému zamlouvá, nechám 
stranou. Svůj účel ale prostranství začalo tak jako tak 
plnit. Pořádají se tu koncerty, letní kino, rodiče sem 
chodí s dětmi na prolízačky a všichni si postupně 
zvykají. 
 A teď toto místo obestavíme bytovkami. Bravo! 
 Místo několikapatrových domů by se hodilo dosta-
vět stále slibovanou kavárnu a zamyslet se nad tím, 
jak místo Dukly ještě lépe využít. Když už je tu tolik 
koncertů, hodila by se šatna pro umělce. A pevná 
střecha nad pódiem. Protože v létě – světe div se! 
– občas přijde déšť a na účinkující hudebníky, resp. 
na jejich drahé vybavení přes síťovinu na červené 
konstrukci padá voda. Jistý potenciál má i suterén, 
který by se dal využít mnoha způsoby. Klub, muze-
um… Cokoli!
 Možná jste to nevěděli, ale park po Dukle je 
vedený jako „dočasné řešení“. Je docela možné, 
že tu za pár let nebude stát. To je samozřejmě ten 
nejhorší scénář, ale zdaleka ne nereálný. Kdyby se 

tak stalo, pocítila by spousta pořadatelů i příznivců 
kultury velkou křivdu. I já sám jsem se nakonec dosud 
nedokončeného parku zastával a chtěl ukázat lidem, 
že to místo není tak špatné, a že se tu dá strávit 
hezké odpoledne. Vždyť třeba Letní Dukla festival 
navštěvují každou druhou neděli minimálně dvě 
stovky diváků, i více! Letní kino funguje na výbornou. 
Za pár let by to tu mohlo žít třeba každý den, ale 
rozhodně ne v případě, že nám tento prostor bude 
odebrán, případně obestavěn bytovkami.
 Město argumentuje tím, že v Blansku je málo bytů. 
To je sice pravda, ale z veřejně dostupných zdrojů je 
patrné, že v nejbližších letech bude příležitostí pro 
nové bydlení víc než dost. Bytovky Nad Čertovkou, 
v Palavě, na Starém Blansku nebo v centru na nám. 
Svobody – tady všude budou k dispozici stovky 
nových příležitostí k bydlení. 
 Proč tedy zrovna teď? Je potřeba se pozemků 
nutně zbavovat? Hotel už je zbouraný čtyři roky, 
byty už tu přece mohly dávno stát! Nemluvě o tom, 
že v době, kdy hotel ještě stál, hledal se vhodný in-
vestor a radnice očividně mlžila. Protože o okolních 
pozemcích nebyla řeč, jednalo se jen o hotel. 
 Pojďme dál. Předpokládá se, že ve spodních 
patrech nových domů budou prostory pro obchody. 
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Město představuje projekt 
Společně PRO Blansko

VOLNÉ PROSTORY K PRONÁJMU! 
Mutlifunkční budova blízko centra. 

Vhodné např. pro kancelářské práce, 
služby, ordinace.

Informace na tel: 603 210 397.

Freddieho sloupek
Letošní smutný rok

 Už je to tak, milí přátelé. Letos to bude 
neuvěřitelných 30 let od chvíle, kdy se začal 
„demontovat“ bývalý režim. Je šílené, jak čas 
utíká. Já si přitom tu dobu pamatuju se stejnou 
čistotou, jako bych všechno prožil včera.
 Jak jsme sbírali podpisy pod protestní listiny, 
dělali první demonstraci před hotelem Dukla, 
jezdili do Brna na větší demonstrace a do 
koordinačního centra.
 Na to, jak někteří „odvážní“ se den ze dne 
sesypali a podpisy odvolávali, aby je, po 
„vyjasnění“ nově nastávajících poměrů zase 
toužili připsat zpět. 
 Na to, jak lidé, do kterých bych to předtím 
nikdy neřekl projevili pochopení a podporu a 
jiní zase opovržení a chlad. Ale to asi patří k 
lidskému pokolení a jinak tomu nebude ani do 
budoucna. Nejsme v nebi.
 Tento rok v lednu jsme si ostatně připome-
nuli tragickou oběť Jana Palacha. Při výročí 
zapálení jeho pochodně se našlo nemálo poli-
tiků, kteří si chtěli přihřát svoji polívčičku. I lidí 
se selektivní pamětí, kteří musí mít zajímavý 
zrak, když se dokáží sami sobě podívat do 
tváře v zrcadle.
 Ano, opravdu nejsme v nebi, aby to všechno 
bylo jednoduché a křišťálově průhledné.
 A tak se, díky nám všem, stalo, že v tomto 
výročním roce, který měl symbolizovat pád 
„komunismu“ v naší zemi se s komunisty po-
řád setkáváme. Nemám teď na mysli ani tak 
tu stranu, která zasedá v Parlamentu a vlastně 
i ve vládě. Ale především ten pocit, který v 
mnohých přetrval. Závist, nenávist, snaha 
měnit historii nebo ji snad úplně převrátit, či 
zapomenout...
 To mě mrzí na dnešní době nejvíc.
 Víte, já třeba nikdy nesloužil na vojně. Ale 
slýchávám od svých přátel, že i když to kolikrát 
byla nebetyčná buzerace, časem si člověk 
vzpomene na to hezké. Na tu srandu, kterou 
si občas chlapi užili. Šikanu a přihlouplé lam-
pasáky tak nějak z paměti vytěsní.
 Možná je to tak dobře u osobních vzpomí-
nek, ale jistě to tak nesmí být u těch kolek-
tivních. Nikdy jsem netvrdil, že za minulého 
režimu bylo úplně všechno špatné, to bych 
byl (a je na to krásné archaické slovo) --- 
bloudem...
 Ale rozhodně to nebyla žádná procházka 
růžovým sadem a měli bychom se snažit, 
aby se ta doba nechtěla nikomu vracet zpět. 
Na to bychom měli myslet ve volbách. To zlo, 
které je v té ideologii zakořeněno bychom se 
měli naučit rozpoznat a podle těch poznatků 
se zařídit.
 Chci věřit ve zdravý rozum našeho osvíce-
ného národa. Každý je osvícen jiným způso-
bem, ale snad je nás většina, komu nechybí 
lidé zastřelení na hranicích, vyhozených ze 
školy, či z práce, vyslýchaných a buzerova-
ných soudruhy z StB.
 Já vím, do výročí listopadových událostí 
ještě pár dní chybí. Právě proto o tom píšu 
dnes. V listopadu sice nebude pozdě, ale 
bude kolem třicetin tolik humbuku, že by tento 
„výkřik“ zapadnul.
 A to bych opravdu nechtěl...
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

Víte? Nevíte?

HLEDÁME KOLEGY NA POZICE V KUŘIMI: 

Finská společnost Proventia 
zabývající se vývojem a výrobou 
systémů, které zlepšují čistotu 
ovzduší, otevřela v roce 2018  
nový výrobní provoz v Kuřimi.

V případě zájmu zašlete svůj životopis na dana.havlickova@proventia.com 

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?

Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení. Neváhejte a přidejte se k našemu týmu!

Svářeč

Zámečník

Skladník

Operátor(ka) výroby
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Vadí - nevadí?
pokračování ze str. 1

Jenže v této době už měl stát místo skleníků velký 
obchoďák s dostatkem prostoru k pronájmu pro 
menší obchody. Tohle nestačí? Potřebujeme další 
obchody v centru města? Budiž… Ale dle mého ná-
zoru je daň za pár obchůdků v podobě zastavěného 
náměstí příliš vysoká.
 Dalším argumentem je parkování. Je pravda, že 
na nám. Republiky se nyní dá parkovat pohodlně. V 
podstatě kdykoli tu najdete volné místo. Tato situace 
se ale výstavbou bytových domů radikálně změní. 
Město slibuje, že bude na náměstí zachován počet 
parkovacích míst a nové bytovky by měly obsahovat 
i místa navíc. Zamyslel se však někdo nad tím, že 
pokud tu vyroste kupříkladu čtyřicet nových bytů, 
zaberou majitelé či nájemníci minimálně stejný počet 
parkovacích míst, reálně však mnohem více? Rád 
bych věděl, jak se tohle vyřeší, protože prostor není 
nafukovací a musela by tu být snad tři patra pro 
vozidla pod zemí. Ale nechme se překvapit – třeba 
zrovna tento problém řešení má, i když o tom vážně 
pochybuji.

Dovolím si ještě několik řečnických otázek:
- Proč žádná z politických stran neměla před posled-
ními volbami v programu, že chce zastavět náměstí 
bytovkami? 
- Proč nás ještě před referendem o zbourání hotelu 
Dukla nebo alespoň v průběhu plánování parku ne-
seznámila s faktem, že do budoucna se v územním 
plánu počítá s tím, že se střed města zastaví? 
- Proč se zároveň s vizualizací parku po hotelu Dukla 
nezpracoval nějaký koncept celého náměstí, který 

by dával smysl? Zejména když se vědělo, že se tu 
v budoucnu bude stavět?
- Proč na konci letošního června rada města Blanska 
odsouhlasila záměr s odprodejem pozemků v na-
prosté tichosti? Vždyť na webu města se ve zprávách 
zveřejňuje každá drobnost! V tomto případě ticho po 
pěšině… Nejspíš proto, že úzké vedení města tušilo, 
že tohle se občanům líbit nebude.
 A nelíbí!
 Už před pěti lety jsem kategoricky nesouhlasil s 
vypsáním referenda o zbourání hotelu Dukla. Na 
tento alibistický krok, kterého se námi zvolení zastu-
pitelé dopustili, jsem reagoval tím, že jsem se zdržel 
hlasování. Jasně, že jsem tím ničemu nepomohl, jen 
jsem na svá bedra nechtěl převzít zodpovědnost, 
kterou mají právě naši zastupitelé. 
 Ale víte co? Tentokrát by se referendum hodilo. S 
napětím bych sledoval, kolik lidí by bylo pro zasta-
věné náměstí a kolik proti. Bylo by to určitě zajímavé 
číslo! Ale bude se s námi vůbec někdo bavit? Dá nám 
někdo nějaké vysvětlení?

 Mám za to, že politici, kteří naše město řídí, mají 
především pracovat pro blaho obyvatel. Zajímá 
někoho, zda se chystaná transakce Blanenským 
líbí či nikoliv? Přestože v této chvíli záměr případ-
ného prodeje pozemků visí na desce a dá se věcně 
připomínkovat, obávám se, že hru na vadí – nevadí 
s námi nikdo hrát nebude a rozhodne se bez nás. 
Nebo spíš proti nám…

Martin Müller

 Vedení města Blanska nabízí občanům možnost zapojit se do plánování investic ve městě. Mohou 
tak učinit do 13. září letošního roku. Na projekty participativního rozpočtu je vyčleněno šest set tisíc 
korun. 

 „Participativní rozpočtování je postup, jak se obča-
né města mohou částečně zapojit do rozpočtového 
procesu a ovlivnit tak, na co bude vynaložena část 
veřejných fi nancí. Obecně je možno popsat partici-
pativní rozpočet jako část peněz z rozpočtu města, 
o jejímž využití obyvatelé spolurozhodují se svými 
volenými zastupiteli,“ uvedl mluvčí radnice Ondřej 
Požár. 
 Pokud tedy kdokoliv z obyvatel má nějaký nápad 
na vylepšení veřejného prostranství, může jej předlo-
žit zastupitelstvu. Může jít například o úpravu zeleně, 
pořízení městského mobiliáře (lavičky, odpadkové 
koše, stojany na kola), vytvoření nebo opravu dět-
ských hřišť, předláždění starých chodníků apod.
 Podmínkou je, aby se projekt týkal úprav veřejných 

prostranství či budov v 
majetku města. Dále 
musí být v souladu se 
strategickými a koncepč-
ními dokumenty města. 
Podporovány nebudou 
akce ve stylu kulturních, 
sportovních a dalších ak-
tivit, poněvadž na ty jsou 
vyčleněny vyhlášené 
dotační programy. Ná-
vrh, který podává osoba 
starší osmnácti let, musí 
být podepsán minimálně 
dvaceti dalšími občany. 
 Po ukončení lhůty 
na podání návrhů pra-
covníci městského úřa-
du posoudí jejich rea-
lizovatelnost. Ty, které 
projdou tímto vyhodno-
cením, budou zařazeny 
do veřejného hlasování, 
jež se uskuteční v říjnu. 
Hlasovat budou moci 
obyvatelé Blanska starší 
osmnácti let. 

 „V rámci tohoto projektu jsme se inspirovali zejmé-
na u Žďáru nad Sázavou, kde participativní rozpočet 
probíhá již čtvrtým rokem. Více než padesát obcí si již 
participativní rozpočet vyzkoušelo,“ sdělila vedoucí 
fi nančního odboru Alena Skoupá s tím, že pokud si 
někdo neví rady se zpracováním návrhu, může se 
obrátit na pracovníky městského úřadu Milana Vítka 
z odboru komunální údržby nebo Jiřího Svobodu z 
odboru investičního a územního rozvoje.
 Vítězný projekt bude realizován do dvou let od jeho 
schválení radou města. Podrobné informace najdete 
na webu Blanska. Stačí kliknout na logo „Společně 
PRO Blansko“, které se nachází na úvodní stránce.

-mha- 

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 Pro nový 

školní rok školní rok 

nabízíme:nabízíme: 
 - papučky vel. 18-41, BIO pantofl e vel. do 47
 - cvičky do vel. 42 
 - školní tašky a batohy 
 - sportovní a vycházková obuv

vu vu 

Pobyt 
vozíčkářů

 Rehabilitačně výchovný pobyt vozíčkářů proběhl 
v Hodoníně u Kunštátu - Zámeček v termínu od 29.6 
– 6.7. 2019
 Pobyt zajistila okresní organizace svazu tělesně 
postižených Blansko. Celkem se zúčastnilo pobytu 
21 osob. Vedením pobytu byl pověřen pan Jiří Štěp. 
 Podle programu, denně probíhalo ranní cvičení, 
které bylo zaměřeno na vozíčkáře,  rekondiční vy-
cházky do okolí, dle možností a zdravotního stavu 
účastníků.                        
 Přednášky z oblasti sociální, kompenzační po-
můcky, léčba dekubitů, zdravá výživa, systém osobní 
asistence, bariéry, zaměstnávání OZP, společenské 
uplatnění. Proběhly sportovní soutěže se zaměřením 
pro vozíčkáře. 
 Během pobytu nás navštívili partneři z brněnské 
organizace Ligy vozíčkářů, Policie ČR s přednáš-
kou BESIP o pohybování vozíčkářů na veřejných 
komunikacích a dále hasičský záchranný sbor o 
ochraně OZP a seniorů proti napadení, vyproštování 
z hořících objektů. 
 Přednášky byly na profesionální úrovńi, velice 
poučné a byly zpestřením pobytu.  
 Kolektiv dobře spolupracoval s vedoucím,nevy-
skytly se žádné závažné problémy. Stravování a 
ubytování bylo na velmi dobré úrovńi. 
 Účastníci pobytu byli velice spokojení a rádi by se 
zúčastnili pobytu v roce 2020.  
 Přijděte mezi nás, zlepší se Vám psychický stav, 
pobavíte se a najdete nové přátele. 

Jiří Śtěp 
OO STP Blansko 
Tel. 737 407 467
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Na kávě s Martinem Štěpánkem
Tento rozhovor byl pro mne jako dělat interview s vlastním synem. V den narození Martina Ště-
pánka juniora jsme skoro před dvaceti lety s jeho tátou stáli na pódiu blanenského kina a hráli 
vánoční koncert. Od té doby se stále setkáváme, ať už na pódiu nebo v soukromí. Martinovi ještě 
dvacet nebylo, přesto prožil velmi zajímavou hudební kariéru. A to nejlepší jej jistě ještě čeká.

Sponzor rubriky:

 Vzpomeneš si, kdy jsi sedl poprvé ke klavíru?
 No, tak to bylo hodně dávno :-) Myslím, že mi 
byly asi čtyři roky. Ještě ve školce jsem začal 
navštěvovat hodiny klavíru, po absolvování dvou 
cyklů klavíru jsem přešel na varhany.

 Co škola?
 Teď jsem úspěšně složil maturitní zkoušky na 
pedáku v Boskovicích, podal si přihlášku na kon-
zervatoř, kam jsem se úspěšně dostal, takže od 
září nastupuju do Brna. Docela se těším, bude to 
velká změna a hlavně se budu věnovat tomu, co 
mě nejvíc baví.

 Máš představu, čím by ses chtěl živit?
 V ideálním případě bych chtěl jezdit s kapelou po 
koncertech a festivalech, skládat písničky. To mě 
baví. Ale je mi jasné, že to není jen tak. Je docela 
možné, že budu učit v ZUŠ. Ostatně tam nyní od 
září nastupuji na částečný úvazek. Tuhle práci jsem 
si vyzkoušel v rámci praxe na střední škole a baví 
mě to.

 Kdy jsi začal hrát s kapelou?
 První kapela byla Kaštánci, bylo mi asi osm. Ná-
pad vzniknul na rodinném zájezdě na kolech, kde 
děcka blbla s různými pokličkami, vozembouchem 
a kytarou. Tam vznikl nápad založit kapelu. Já tam 
tenkrát nebyl, ale Jana Pernicová, která to vlastně 
celé vymyslela, mne oslovila hned po návratu z 
dovolené. Byl jsem pro všema deseti. Hráli jsme 
převzaté písně převážně od kapely Olympic, Kata-
pult… A taky dětské písně z pohádek. První koncert 
byl v Rájci v obřadní síni. Dodnes si to pamatuju :-)
 V kapele byl Filip Souček na kytaru, Dominik 
Pernica na bicí, sourozenci Feikovi zpívali a Jana 
jako jediný dospělák v naší partě měla na starosti 
moderování a basovou kytaru. Později Feikovi 
odešli, Janu za basou nahradila Vendula Závodní-
ková a já se ujal průvodního slova. V tomto složení 
kapela zůstala prakticky dodnes, před čtyřmi lety 
jsme se přejmenovali na Rockfór.

 Kdy jste začali hrát vlastní věci?
 Asi po roce hraní přišla Jana s první skladbou. 
Měla jak muziku, tak text, my jsme se podíleli pouze 
na výsledném zvuku. Jasně – byli jsme malí a moc 

nápadů ani zkušeností jsme neměli. Ale tohle nás 
bavilo. Zpočátku byly písně spíše vhodné pro děti, 
jak šel čas a šli jsme do puberty, začala Jana psát 
vážnější texty a my se začali více podílet na tvor-
bě muziky. Ještě o něco později jsme začali nosit 
vlastní hudební nápady. To bylo právě na přelomu 
Kaštánci/Rockfór.

 Došlo i na natáčení CD?
 Se skupinou Kaštánci jsme vydali dvě cédéčka, 
kde byla většina autorských věcí. První vyšlo v roce 
2009 a druhé 2012. Obě dvě jsme pokřtili v kině na 
vánočních koncertech, které jsme sami pořádali.

 V kapele Rockfór tedy už Jana Pernicová 
nefi guruje?
 Poté, co přišla Vendula, Jana měla důležitou roli 
manažerky a taky nám skládala písničky, ale na 
pódiu už nebyla. V současné době už jsme zcela 
samostatní. Sami se domlouváme na zkoušky, 
skládáme si svoje věci. Už jsme vážně velcí :-)

 Jak často hrajete?
 Rockfór sice pořád hraje, ale každý z nás má 
další hudební aktivity, takže to moc často není. Ale o 
to je pro nás větší svátek si zahrát společně, takže 
si to užíváme na plný pecky. V tomto roce jsme 
dokonce zařadili tři nové věci a pomalu přemýšlíme 
o natáčení dalšího CD.
 Filip občas zaskakuje v kapele K-band, Vendula 
hraje nově na basu v kapele Sprint a věnuje se dal-
ším hudebním aktivitám v blanenské ZUŠ, Dominik 
podlehl vážné hudbě a studuje obor dirigentství na 
konzervatoři v Brně. Diriguje boskovický symfonický 
orchestr, zpívá v Rastislavu a v brněnském souboru 
BAS a já nevím, co ještě… Já hraju mimo jiné s 
kapelou Akcent na zábavách.

 Kdy ses rozhodl, že z tebe bude muzikant?
 Na otázku, kdy jsem se rozhodl, že ze mě bude 
muzikant, nedokážu odpovědět. Jsem muzikant 
odmala :-)
 Ale je pravda, že jsem v životě zažil několik mil-
níků. První z nich přišel asi v deseti letech, kdy mne 
táta s klukama, se kterýma tenkrát hrávali, přizvali 
do kapely MOTOband. Najednou jsem se ocitl mezi 
profíky o dvacet až třicet let staršími, kteří toho měli Cenová houpačka

spoustu za sebou a očekávalo se ode mne, že je se 
stejnou kvalitou doplním ve hře na klávesy. Tohle 
byla obrovská výzva a já si s ní poradil. Pamatuju 
si na první koncert. Začínali jsme někdy po půlnoci 
a spát se šlo ve čtyři ráno. V té době to byl opravdu 
záhul :-) Ale bylo to skvělý, hrály se staré rockové 
klasiky a lidí chodilo hodně.
 Potom jsem jezdil na fi remní akce se svým vlast-
ním repertoárem převzatých skladeb. Stál jsem 
sám na pódiu, zpíval, lidi tleskali a já si to užíval. 
Bylo to něco úplně jiného. Taky jsem si už tenkrát 
vydělal slušných pár korun. 
 Loni jsem si vyzkoušel roli lídra kapely APF. 
Tady jsem jen zpíval a občas hrál na doprovodnou 
kytaru. Komunikace s publikem, přední lajna – to 
je přesně to, co mne naprosto nadchlo. Tohle bych 
chtěl dělat.
 Dalším velkým milníkem byla kapela Akcent, do 
které jsem nastoupil v patnácti letech hned po ukon-
čení základní školy a hraju tady dodnes. Hrajeme 
plesy, zábavy, občas svatbu. Je to bezva parta a v 
poslední době na nás chodí hodně lidí, takže i tohle 
mě naplňuje. Nicméně vím, že s kapelou Akcent už 
se dál neposunu. Nemyslím to nijak zle, ale tohle 
je skupina, která nemá větší ambice. 

 Ty ano?
 Jak už jsem zmínil, stále jsem se nevzdal my-
šlenky, že se jednou budu živit jako profesionální 
muzikant. Oslovil mne Jirka Vaněk, že má kapelu, 
hrají vlastní věci a shání zpěváka. Měli jsme první 
zkoušku, byl jsem nadšený. Třeba bude právě tohle 
můj odrazový můstek někam dál. Ale to se uvidí, 
zatím se nic neděje.

 Hraješ i jinou muziku než rock a pop?
 Občas si zahraju vážnou muziku v Symfonickém 
orchestru města Boskovice. Hrál jsem tu na různé 
nástroje – bicí, klavír, triangl, zpěv… Taky si občas 
zahraju jazz. Je to úplně něco jiného, ale vím jistě, 
že pro mne tato hudba zatím zůstane okrajovým 
žánrem.

 Na které nástroje umíš hrát?
 Varhany, klavír. To jsou nástroje, které jsem 
studoval a do jisté míry na ně umím zahrát. Trochu 
umím hrát na bicí, na basovku, hodně mě baví 
kytara. 
 Na kytaru jsem úplný samouk, základy mi dal 
dědeček, který mne přesvědčil, abych cvičil pět 
minut denně každý den. Ze začátku to byla otrava, 
ale po roce mě to chytlo a dnes dokážu s kytarou 
strávit několik hodin denně. Hraju na elektriku i na 
akustiku, dokonce jsem vyhrál dvakrát celorepub-
likovou soutěž ve hře na kytaru v kombinaci se 
zpěvem.

 To určitě nebyla jediná soutěž, které jsi se 
zúčastnil…
 V roce 2011 jsem se objevil v soutěži Česko 
Slovensko má talent. Bylo mi jedenáct, zpíval jsem 
tam Hallelujah a dodnes vzpomínám na to, jak při 
mém vystoupení Lucie Bílá vstala a začala tleskat. 
Bylo to super, a přestože jsem se neprobojoval do 
fi nále, dodnes to patří k velkým zážitkům, na které 
vzpomínám.
 Několikrát jsem zvítězil v boskovické soutěži RH 
factor, což byla taková talentová soutěž pro nácti-
leté. Ale sjížděli se sem ze všech koutů republiky 
a konkurence vždy byla. Jeden z ročníků měl pod 

patronátem Petr Bende. Vítěz každé kategorie si 
pak zazpíval s jeho kapelou. S Petrem jsem se 
mimochodem letos potkal ve Zbraslavi na festivalu, 
kam si nás s kapelou Rockfór vybral jako předsko-
kany.

 Skládáš svoje vlastní věci? Kdo je pro tebe 
největší inspirací?
 S vlastními skladbami jsem vlastně začal až 
letos, ale něco už je hotové. Velkou inspirací je 
pro mne Marek Ztracený – jeho feeling, energie, 
texty... To se taky hodně promítá v mých skladbách. 
Poslechnu si Queen, Robbieho Williamse, Erica 
Claptona a mnoho dalších. Občas si pustím jazz 
nebo pořádnej rockovej nářez. Všechny tyto prvky 
se dají najít v mých skladbách.

 Byl pro tebe inspirací i tvůj táta?
 Zcela rozhodně. Táta mi hodně pomohl a po-
máhá dodnes. Koupil mi klávesy, techniku, jezdil 
s Kaštánky zvučit, pomáhal s výběrem repertoáru, 
radil ohledně dalších věcí… Jsem mu za to vděč-
ný, a vlastně i celé rodině, která mne po celý život 
podporovala a vytrvale chodila na koncerty. Díky 
nim jsem měl pro hudební dráhu skvělé podmínky.

 Dostal jsi už nějakou zajímavou pracovní 
nabídku?
 Před dvěma lety mne oslovil šéf orchestru Měst-
ského divadla v Brně, abych tam šel hrát na klávesy. 
Z jedné strany ohromná nabídka, ze strany druhé 
by ale oběť byla příliš velká. Prakticky denně se 
dopoledne zkouší, o víkendech představení… Ne-
mohl bych ani normálně dostudovat střední školu. 
Navíc jsem se na takový velký závazek ještě necítil. 
Do budoucna ale nechci vyloučit ani tuto variantu, 
vrátka tady mám stále pootevřená.

 Kde a s kým tě můžeme v brzké době vidět?
S Akcentem hraju pořád, stačí si nás najít na 
internetu nebo na facebooku. S kapelou Rockfór 
hrajeme na 3. Kaštánek FESTu 17. srpna.

Martin Müller

 V srpnu jsme nejlevněji nakoupili v Penny Marketu, 
další v pořadí byla Billa, Kaufl and, Albert, COOP, Hruš-
ka a nejdražší Lidl. U másla jsme brali v potaz vždy 
nejlevnější produkt české výroby, který byl k nalezení 
v regálech. 
 V plánu bylo srovnat také ceny květáku a melounu, 
ovšem toto zboží vždy v některé prodejně chybělo, pro-
to se nedalo zařadit do celkového zúčtování. Nicméně 

květák byl nejlevnější v Bille a Albertu (29,90 Kč), v 
COOP stál 33,40 Kč, v Penny 49,90 Kč a nejdražší byl 
v Kaufl andu (59,90 Kč). Každopádně oproti začátku 
léta konečně jeho cena trochu poklesla. Stejně tak 
poklesla cena za kilogram melounu; ten stál nejméně 
v Bille (6,90 Kč), v Kaufl andu pak 7,90 Kč, v Lidlu 9,90 
Kč, v Albertu a Penny 14,90 Kč a v COOP 16 Kč. 

-mha-

Penny Billa Kaufl and Albert COOP Hruška Lidl
Brambory (1 kg) 12,90 24,90 11,90 11,90 22,0 18,70 23,90
Cibule (1 kg) 29,90 32,90 11,90 16,90 21,0 17,70 21,90
Citróny (1 kg) 49,90 49,90 49,90 54,90 47,0 45,20 59,80
Jablka červená (1 kg) 19,95 19,90 19,90 19,90 25,0 17,30 19,95
Meruňky (1 kg) 59,90 63,90 59,90 69,90 56,0 68,90 69,90
Cukr krystal (1 kg) 8,80 11,90 10,90 11,90 16,90 15,50 10,90
Kofola (2 l) 29,90 17,90 29,90 19,90 24,90 24,90 29,90
Vejce (10 ks) 19,90 49,80 29,90 29,90 28,90 19,90 32,90
Máslo (české) (250 g) 38,90 39,90 49,90 49,90 39,90 39,90 44,90
Rýže (1 kg) 24,90 24,90 20,90 31,40 24,90 35,90 24,90
Kuřecí prsní řízky (1 kg) 109,90 119,0 166,0 169,0 188,0 197,80 174,75
Celkem 404,85 454,90 461,0 485,50 494,50 501,70 513,70
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ELEVEN Půlmaraton Moravským krasem 2019, to je tradiční sportovní den pro celou rodinu pořádaný 
pod záštitou starosty města Blansko Jiřího Crhy. Proběhne na nám. Republiky v Blansku v sobotu 
28.9.2019. Hlavní závod budou doprovázet menší závody, a tak jako každý rok nabídne kvalitní spor-
tovní, kulturní i volnočasové zážitky široké veřejnosti.

Dětský půlmaratonDětský půlmaraton
 Prvním závodem, který odstartujeme na nám. 
Republiky hned ve 14.10 hod., bude Dětský půlma-
raton - běh na 800 m o titul Mistra města Blanska. 
Tento závod poběží chlapci a děvčata ročníků 2007 
a mladší. Trať je vedena asfaltovými ulicemi středem 
města. Tento běh je od startovního poplatku i regis-
trace osvobozen. Odstartovat může každý, kdo se 
dostaví k prezentaci, obdrží startovní číslo a včas se 
dostaví na start.
 Soutěžit se bude v pěti věkových kategoriích, 
každý účastník obdrží pamětní medaili. Tři nejlepší 
z každé věkové kategorie obdrží diplom a věcnou 
cenu. Vítěz každé kategorie potom získá titul Mistr 
města Blanska 2019.

Lidový běhLidový běh
 Společně s Dětským půlmaratonem bude ve 14.10 
odstartován Lidový běh městem na 800 m. Stejně 
jako závod dětí je tento běh je od startovního po-
platku i registrace osvobozen. Startuje každý běžec, 
který se dostaví k prezentaci, obdrží startovní číslo a 
včas se dostaví na start.  Výsledky se nevyhodnocují, 
každý z účastníků obdrží pamětní medaili.

Běh městem Běh městem 
na 2,4 kmna 2,4 km

 Ve 14.40 hod. bude odstartován Běh městem na 
vzdálenost 2,4 km. Trať je vedena středem města 
po asfaltu a za přítomnosti skandujících diváků se 
jedná o skvělý zážitek. Každý z účastníků Běhu 
městem obdrží při prezentaci startovní balíček, který 
obsahuje startovní číslo, čip, poukaz na občerstvení 
v cíli závodu, a sportovní tričko s logem půlmaratonu.
 Na tento závod je nutná registrace. Čím dříve se 
registrujete, tím méně peněz za startovné zaplatíte. 
Do 31.7. činí poplatek 150 Kč, do 31.8. 200 Kč, od 
1.9. 300 Kč. Uzávěrka přihlášek do Běhu městem je 
20.9.2019 ve 12 hodin. Registrovat se můžete online 
na stránkách www.blanenskypulmaraton.cz
 Kategorie nejsou v tomto závodě vypsány. Vy-
hodnocovat se budou tři nejrychlejší ženy a muži, ti 
potom obdrží věcné ceny. 

Půlmaraton mladýchPůlmaraton mladých
 O titul Mistr města Blanska 2019 budou usilovat 
na trati 2,4 km ročníky 2001 - 2006. Start závodu 
bude společně s Během městem ve 14.40 hodin a je 
rovněž bez nutnosti registrace, jen je třeba se včas 
prezentovat. Ve všech kategoriích budou vyhodno-
cení běžci, kteří se umístí na 1. až 3. místě, obdrží 
diplom a medaili. Vítěz každé kategorie získá titul 
Mistr města Blanska 2019. 

ELEVEN PŮLMARATON ELEVEN PŮLMARATON 
MORAVSKÝM KRASEMMORAVSKÝM KRASEM

 Hlavní závod na 21,097 km odstartuje v 16 hodin. 

Trať je vedena ulicemi středu města a po silnici kolem 
závodu ČKD Blansko do Moravského krasu a zpět. 
Uzávěrka přihlášek do hlavního závodu ELEVEN 
Půlmaratonu Moravským krasem je 20.9.2019.  
Rozhodující pro výši startovného je datum připsání 
platby na účet pořadatele. Do 30.6. je to 400 Kč, do 
31.8. 500 Kč a od 1.9. 650 Kč. Každý startující obdrží 
při prezentaci startovní balíček se startovním číslem, 
čipem, poukazem na občerstvení v cíli závodu a 
sportovním tričkem s logem závodu.
 Závodit se bude v pěti mužských a pěti ženských 
kategoriích. Věcné ceny obdrží vždy první 3 místa v 
každé kategorii, na absolutní vítěze mužské i ženské 
kategorie čekají fi nanční odměny.

Profesionální servisProfesionální servis
 Na závodech nebude chybět kvalitní zázemí pro 
běžce, jako jsou sprchy, šatny nebo úschovna zava-
zadel. Na všechny registrované čeká personifi kované 
startovní číslo, na trati potom občerstvovací stanice 
každých 5km, vodiči na tři časy, samozřejmostí je 
čipová časomíra, SMS s cílovým časem a on-line 
výsledky na www.blanenskypulmaraton.cz
 Zdravotní pomoc pro závodníky bude zajištěna 
prostřednictvím Zdravotní záchranné služby na dvou 
místech trati závodu.

Veřejnost vítánaVeřejnost vítána
 Součástí sportovního dne je také bohatý program, 
který i na letošní ročník pořadatelé připravili pro děti 
i dospělé. Na místě bude hned několik prodejních 
a propagačních stánků s prodejem sportovního 
vybavení, pro děti bude připraven skákací hrad, 
trampolína, malování na obličej, ukázky policejní 
techniky. Samozřejmě nebudou chybět ani stánky s 
pestrou paletou občerstvení.
 Celé odpoledne začíná ve 13 hodin za doprovodu 
DJ Roberta Juřeka. Ve 14 hodin proběhne slavnostní 
zahájení akce starostou města Jiřím Crhou a násle-
dovat budou první závody - Dětský půlmaraton a 
Lidový běh na 800 m a ve 14.40 Běh městem a Běh 
mladých na 2,4 km. V 15 hodin vystoupí blanenská 
kapela APF v čele s frontmanem Martinem Štěpán-
kem mladším. Kapela zahraje novější známé rockové 
i popové skladby. V 16 hodin odstartuje hlavní závod 
- Půlmaraton Moravským krasem na 21,1 km.
 V 16.20 budou vyhlášeni vítězové Dětského půl-
maratonu, Běhu městem na 2,4 km a Půlmaratonu 
mladých, v 16.45 vystoupí členové Sokola s ukáz-
kou jejich sletových skladeb, v 17.10 už začnou za 
bouřlivého povzbuzování diváků dobíhat nejlepší 
běžci půlmaratonu. V 18.45 proběhne vyhlášení 
výsledků půlmaratonu. V 19.15 hod. se na hlavním 
pódiu představí blanenská skupina Velvet se svojí 
kostýmovou show.
 Celý den bude slovem provázet Michal Chylík - 
moderátor hokejových zápasů Komety Brno.

 Ať už se chystáte na letošní Půlmaraton Morav-
ským krasem jako aktivní běžec nebo jen divák, 
rozhodně se můžete těšit na odpoledne plné napětí, 
zábavy, sportovních, kulturních i volnočasových zá-
žitků. Přijďte si zasportovat, přijďte fandit a vytvořit 
s námi již tradičně nezapomenutelnou atmosféru!

-r-
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Vaření gulášů 
zkomplikoval déšť

 Guláše není nikdy dost. Jedině na Gulášobraní. Tam je ho vždy více než deset plných kotlíků. 
Letos jich bylo dokonce čtrnáct. 

 Soutěžící čtrnácti týmů se v devět hodin ráno 
vrhají na vylosovaná stanoviště v blanenském zá-
meckém parku. Nejdříve si většina z nich popláče 
při loupání a krájení cibule. Ostatní krájí maso a 
další ingredience. Za chvíli se už parkem line vůně 
smažené cibulky a někteří se potí při jejím míchání 
v kotlících. 
 Vaření trochu znepříjemní déšť, který přichází 
před polednem. Naštěstí je v té době cibulka už 
řádně orestovaná a téměř hotové guláše bublají v 
kotlících, které se dají zakrýt poklicí. „Déšť nám to 
sice trochu zhatil, ale jinak bylo všechno perfektně 
připraveno a vařilo se nám velice dobře. Pršet 
začalo až při dováření, takže to už tolik nevadilo. 
Spíš je škoda, že přišlo míň lidí,“ hodnotí akci Jana 
Janečková ze Senior týmu. 
 K poslechu při vaření a ochutnávání hrají kapely 
Netopýr a Poutníci. Veselou náladu podporuje 
moderátorka Nika Lárová a nechybí ani program 
pro děti, které se mohou zapojit třeba i do vaření 
meruňkových knedlíků. Ve čtrnáct hodin kuchaři s 
naběračkami v ruce vítají 
své první strávníky, jimž 
nalévají svoje kulinářské 
výtvory do degustačních 
misek. Ty se letos pro-
dávají po sto padesáti 
korunách. 
 Některé týmy soutěž 
každoročně pojímají 
stylově, takže všechny 
příchozí hostí například 
parta Asterixe a Obelixe, 
námořníků nebo Rumcaj-
se. To se zřejmě občas 
vyplácí a odráží i v hod-
nocení návštěvníků, kte-
ří si zakoupí degustační 
set a hlasují – letos nově 
formou vhození žetonů 
do vysokých průhledných 

válců. Pravidlo je jedno-
duché: kdo obdrží nejvíce 
žetonů, vyhrává návštěv-
nickou soutěž. 
 Uvařené pokrmy 
dále hodnotí porota, je-
jímž předsedou je Jan 
Rimpler, který patří mezi 
přední české kuchaře. 
Porota však na rozdíl od 
návštěvníků ochutnává, 
aniž by znala autory díla. 
Hodnotí tedy čistě chuť a 
vyváženost gulášů. A jeli-
kož každý mohl do svého 
kotlíku přihodit kromě ci-
bule, masa a vody další 
libovolné ingredience, 
často tajné, je každý gu-
láš jiný. K základu kuchaři 
přidávají klobásu, zeleni-

nu, různé druhy koření, někdo neváhá použít ani 
alkoholické příměsi; většina týmů si však svoje 
výrobní tajemství pečlivě střeží. „Každý rok vaří-
me stejný guláš, jen do něj pokaždé namícháme 
nějakou jinou tajnou ingredienci, kterou dáme až 
nakonec,“ naznačuje Jana Janečková. Letošní 
tajnou přísadu však neprozradí.
 „Ochutnal jsem všechny, ale nadchly mě pouze 
asi dva nebo tři guláše – chutnal mi od týmů Vyhr-
nutej rukáv, Rumcajs tým. Nebyl špatný od Charity 
týmu. Ale ostatní mě zklamaly, nebyly úplně dochu-
cené, vždy něco chybělo a chutě nebyly vyvážené. 
Některé byly dokonce připálené,“ podotýká Michal 
Kuchař z Blanska, který v uplynulých letech byl na 
straně soutěžících, ovšem letos přišel jen ochutnat. 
 V šestnáct hodin již nejen všichni návštěvníci, ale 
především soutěžící netrpělivě očekávají výsledky. 
Porota jako nejlepší guláš vyhodnotila dílo týmu 
Ahoj a návštěvníkům nejvíce chutnal guláš od 
Vařmenů. 

-mha-

Půjčte si auto u nás! 

* Škoda OCTAVIA COMBI II 

* Škoda FABIA COMBI II 

* Škoda ROOMSTER 

* Mercedes-Benz CLK Kabriolet 

* FORD TRANSIT

Poříčí 23, Blansko | tel. 608 600 730 | info@autohrazdira.cz | www.autohrazdira.cz

AUTOPŮJČOVNA NOVĚ 
v Blansku!

Naše vozy
můžete mít 
ZDARMA!
V případě dopravní nehody má 
poškozená strana vždy nárok 
na zapůjčení vozu zcela zdarma. 
Vše vyřídíme s pojišťovnou, 
poškozený nic nedoplácí!

 Povrchový sběr archeologických nálezů, určování jejich stáří, výzkum simulovaného žárového 
hrobu. Na tři dny dostatečná dávka zážitků. Ty si dopřáli účastníci Pazourkovy letní školy archeologie, 
kterou pořádalo Muzeum Blanenska začátkem srpna. 

 Kurz, na který se přihlásilo přibližně dvacet dětí i 
dospělých, se odehrával na různých místech. „Účast-
níci Pazourkovy letní školy archeologie nahlédli do 
všech možných metod, které souvisejí s procesem 
archeologické práce. Ve čtvrtek jsme měli v muzeu 
teoretický úvod a odpoledne jsme jeli do terénu, 
kde jsme si vyzkoušeli metody povrchového sběru a 
detektoru kovů. Všichni si nasbírali spoustu archeo-
logických nálezů,“ popsal lektor Marek Novák s tím, 
že tento kurz se koná letos již podruhé. 
 Předměty k bádání nasbírali v arche-
ologické lokalitě v okolí Nového hradu, 
kde se běžně na povrchu nacházejí 
keramické a další nálezy. Druhý den 
je čistili a popisovali. V areálu kostela 
svatého Martina na Starém Blansku pak 
byl dále k dispozici simulovaný žárový 
hrob. Mladí archeologové zkoumali 
pozůstatky z pohřebních nádob, které 
v něm nalezli. 
 Součástí Pazourkovy školy byl také 
laboratorní kurz, kde se čistila a lepila 
nalezená keramika. V sobotu pak všich-
ni dokumentovali předměty z hrobu, 
překreslovali je pomocí šuplery na 
papír a na závěr se pokusili určit, jak 

jsou staré. Stáří předmětů a tím i 
žárového hrobu určovali pomocí 
odborné literatury. Účastníci se tak 
naučili rozpoznávat artefakty z růz-
ných období pravěku a středověku 
a dozvěděli se také, co je potřeba k 
ochraně archeologických památek. 
 „Překvapilo mě, že když se 
člověk hrabe v hlíně v lese, ne-
jsou tam jen střepy, ale najde i 
mazanici. Naučili jsme se poznat 
rozdíl mezi hlínou a mazanicí. 
Také je zajímavé, jak je to uspo-
řádané uvnitř žárového hrobu,“ 
zmínil Radim Létal věci, které se 
díky kurzu dozvěděl. Přijel s celou 
rodinou až z Troubek. Kurz pova-
žuje mimo jiné za skvělé rozšíření 

výuky dějepisu. „Podobné interaktivní zkušenosti 
jsou na zapamatování učiva mnohem příjemnější,“ 
podotkl.
 Zároveň ocenil možnost užít si společný čas jako 
rodina. „Většina akcí bývá rozdělena – příměstské 
tábory jsou jen pro děti, další akce zase třeba jen pro 
dospělé. Nám vyhovuje, že je to tady pro všechny,“ 
říká Radim Létal. 

-mha- 
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Blansko udrželo po úspěšné 
sezóně baseballovou Extraligu!

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.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

 Olympia Blansko napínala své fanoušky s udržením v Extralize pro příští rok až do posledního hracího 
kola nadstavbové části Extraligy. V posledním barážovém jednoznačném utkání na domácím Strawberry 
fi eld proti Blesku Jablonec nakonec přesvědčivou výhrou rozhodla o svém setrvání v nejvyšší soutěži i v 
příštím roce!

Restaurace MYSLIVNA

17. 8. IN VOICE
mladá skupina z Blanska

30.8. TOM SAWYER
rozloučení s prázdninami

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

i

Prázdniny fi nišují. Nejbližší 
závod čeká ve Vískách

 Školáci pomalu hledají školní aktovky a další školní vybavení. Ti, kteří již nejsou školou povinní, 
přemýšlí, kam ještě na dovolenou, nebo vzpomínají, jaká ta letošní vlastně byla. A běžci hledají ve 
svých kalendářích, kdy a kde je nejbližší závod. Srpen je na běžecká klání poněkud chudším měsícem  
a tak určitě nevynechejte příležitost si zazávodit na Vísecké desítce. Zde si na své přijdou dospěláci, 
junioři, ale také žactvo a příznivci Lidového běhu. Letošní ročník Vísecké desítky připadá na sobotu 
31. srpna.

 Závod je již řadu let součástí Okresní běžecké ligy 
a vždy nabídl jak běžecké, tak kulturní vyžití. Ředitel 
závodu Stanislav Blaha vždy vyvíjel velké úsilí, aby 
komfort pro běžce byl na maximální úrovni. Nejinak 
tomu bude i letos. Pro první tři závodníky v kategorii 
jsou připraveny ceny. Krásný putovní pohár čeká i na 
absolutního vítěze. Tradiční záležitostí je i tombola, 
ve které má šanci vyhrát i ten, kterému se na trati 
zrovna moc nedařilo.
 Závody dětí se odehrávají na nedalekém fotbalo-
vém hřišti a ti nejmladší startují od 13.30 hod. Další 
kategorie startují následně. Start hlavního závodu 
včetně dorostenců a Lidového běhu je v 15.00 hod. 
a místem startu je areál Agrocentra Ohrada. Na 
stejném místě, jako je start, je i doběh závodu. Trasa 

závodu je stále stejná a je situována do míst zvaných 
U Vlčí jámy. Většinu tvoří lesní cesty a povrch je velmi 
členitý. Jak bylo zjištěno, tak lesy v okolí Vísek nejsou 
nijak zásadně postiženy kůrovcovou kalamitou. Bude 
to tedy balzám na duši oproti kalamitnímu stavu v 
okolí Blanska.
 Rekordní čas v kategorii mužů ustanovil Jan Pro-
cházka v roce 2015 časem 31:47 a v kategorii žen 
drží nejlepší výsledek Milada Barešová časem 38:07.
 Klidný zbytek léta případně letních prázdnin a 
mnoho běžeckých úspěchů v nadupaném podzimu 
přejeme všem více či méně aktivním běžcům.

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel
foto: Orel Vyškov

www.oblblansko.cz

PRODEJNÍ PROSTORY PRODEJNÍ PROSTORY 
U HLAVNÍ BUDOVY ADASTU HLAVNÍ BUDOVY ADAST
• celkem 53 m2

• 7500 Kč/měs. 

• prodejna

• sklad

• kancelář

• energie dle spotřeby

• vhodné pro prodejnu nebo kancelář

 V posledním hracím kole při-
vítala Olympia v Blansku v důle-
žitém barážovém utkání Blesk 
Jablonec. Blansko potřebovalo 
nutně ze série s Jabloncem jed-
nu výhru k potvrzení účasti v 
extralize pro další sezonu. A od 
první směny domácí ukazovali, 
že nechtějí nic ponechat náhodě 
a nespoléhají na nedělní odvetu 
v Jablonci. V každé směně ob-
sazovali mety, dařilo se jim pál-
kařsky a s výjimkou druhé směny 
rovněž v každé směně své běžce 
dokázali dotlačit pro body. Když 
se k tomu přidá výborný výkon 
Kostky na kopci, tak výsledkem 
byla poměrně jednoduchá výhra. 
V osmé směně domácí dosáhli jedenáctého bodu a za 
stavu 11:1 bylo utkání pro rozdíl ukončeno. Pálkařsky 
se nejvíce dařilo Havlíčkovi, který zaznamenal čtyři 
odpaly a volnou metu a také Blažkovi, který měl tři 
úspěšné odpaly. Domácí měli celkem 11 odpalů proti 4 
jabloneckým a když se k tomu přidá i 8 volných met proti 
žádné blanenské, výsledkem byla jednoznačná výhra.
 V nedělní dohrávce v Jablonci už o nic nešlo a podle 
toho také zápas vypadal. Spousta odpalů, volných met i 
chyb a výsledkem bylo celkem 26 doběhů. Skóre se bě-
hem celého zápasu přelévalo z jedné strany na druhou, 
šťastnější byli nakonec domácí, kteří v osmé směně 3 
body strhnuli vítězství na svoji stranu. Pálkařsky se v 
blanenském dresu nejvíce dařilo Kabešovi, který zazna-
menal čtyři odpaly ze čtyř startů, z toho dva dvojmetové 
a jeden homerun. Výsledné skóre 14:12 pro Jablonec 
uzavřelo pro A tým Olympie letošní baseballovou sezo-
nu.
 Domácí fanoušci, kteří sledovali celou sezonu, se 
mohli radovat už v základní části, kdy se blanenskému 
týmu dařilo nejlépe za poslední roky a rovněž takřka do 
poslední chvíle bojovala ve velmi vyrovnané soutěži také 
Olympia Blansko o možnost účasti v play-off  a přísluš-
nost v TOP6. Ikdyž si v základní části Olympia nakonec 
oproti minulé sezoně opět o jednu příčku polepšila a 

dlouho stála před branami play-off , když odolávala 
tlaku svých silných soupeřů, nakonec se o příslušnost 
mezi desítkou nejlepších týmů musela opět porvat v 
prolínací části soutěže. V začátku baráže si poradila 
naprosto sebevědomě s většinou extraligových týmů, 
poté výkony mírně polevily, také absencí některých 
hráčů, aby Olympané opět zabrali a ukázali, že jejich 
místo v Extralize je oprávněné. 
 Velkou oporou týmu byl japonský hráč Yuta Oshiro, 
který především v obraně exceloval svými výkony na 
spojce a v útoku byl rovněž platnou součástí týmu.
 Z blanenských odchovanců drželi, dle trenéra Ivo Ku-
čery, sezonu především nadhazovači Štěpán Havlíček a 
Jakub Kostka. Jakub Kostka si za svůj vysoký standard 
na nadhazovacím kopci vysloužil taktéž pozvánku na 
soustředění národní reprezentace.
 Velké poděkování  a uznání patří samozřejmě trené-
rovi a managerovi týmu Ivo Kučerovi, který dovedl své 
mužstvo opět o krůček dál a zároveň blíže k play-off . 
 Ivo Kučera se v druhém srpnovém týdnu účastnil 
také jako člen realizačního týmu a jeden z trenérů české 
baseballové reprezentace U23 Mistrovství Evropy v Pra-
ze, kde český národní tým získal fantasticky mistrovský 
titul!

-rs-

AKCE s grilováním:
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Nabídka zaměstnání: Přijmeme pro Blanenskou 
provozovnu pracovnici /pracovníka na místa: 
Montáž a kontrola elektronických sestav - mon-
táž, testování. Dotaz či žádost s krátkým popisem 
praxe zašlete na:  info@speltronic.cz
* Hledám paní, slečnu, studentku, která by chtěla 
pracovat pravidelně 1-2 dny v týdnu s jesličko-
vými dětmi (1-3 roky). Mám zavedené jesličky a 
potřebuji výpomoc od září (října) 2019.Požaduji 
výborný vztah k dětem. Tel. 733627523.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195 - 85 cm, bezpečnostní 
zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 702591648.
* Mladé andulky, krásně zbarvené, mladou korelku, papouška 
kakariki. Tel. 737902404.
* Vozík na autogenní soupravu .Tel. 605165633.
* Věci do kočárku a zavinovaček. I prošívané peřinky. Volejte 
na číslo 722034834 mezi 10. a 18. hod.
* Tři včelstva. Tel. 608061752.
* Levně pískovou fi ltraci k bazénu. Tel. 728765291.
* Zavařovací sklenice: malé 300 ks á 3,- Kč, velké 100 ks á 
5,- Kč. Tel. 606631661.

      PRODEJ    

* Hledám osobního asistenta z Blanska nebo blízkého okolí na 
příležitostné jednodenní případně i vícedenní akce (koncerty, 
festivaly, výlety, dovolenou, sportovní turnaje...) nebo i na 
občasnou krátkodobou či dlouhodobou výpomoc v domácím 
prostředí. Domluva jako přivýdělek, zaplacení daných akcí 
nebo i dlouhodobý přivýdělek či částečný úvazek. Jsem vozíč-
kář, mentálně v pořádku, který potřebuje plnou asistenci druhé 
osoby při všech osobních úkonech. Zaučení jisté v domácím 
prostředí, možno vše vyzkoušet a na všem se domluvit.
Požaduji pokud možno řidičský průkaz, spolehlivost, ochotu, 
schopnost vykonávat ošetřovatelské věci (osobní hygiena, 
koupání, oblékání, přesuny...). Bylo by dobré si také aspoň 
trošku vyhovovat (nejlépe společné zájmy). V případě jakých-
koliv dotazů nebo zájmu o setkání a pohovor pište na asistent-
-vozickare@centrum.cz
* Kdo daruje starou odhlášenou SPZ na Jawa pionýr, nejlépe 
i se starou známkou STK. A také motocyklovou helmu typu 
"kokos". Za nabídky předem děkuji. Tel. 737002332.
* Zdarma nechám uložit zbytky suti ze stavby. Tel. 604608654.
* Crossová kola FORT Cortina (pánské) a FORT Auriga 
(dámské), DOMINATOR PROCHAMPION, AUTHOR ZENITH 
a silniční kolo s berany ROZZO. Cena dohodou, dobrý stav. 
Tel. 777656633.

      RŮZNÉ     

90 let ASK Blansko
Část VII. – KULTURISTIKAČást VII. – KULTURISTIKA

 V kulturistice je cílem získat posilováním svalové 
hmoty určitý vzhled těla, kde se přihlíží na mohutnost 
svalů, krásu postavy a další aspekty. Základní části jsou 
široká záda, ramena, úzký pas a silné nohy. Důležitá je i 
konzumace správné stravy, hlavně bílkovin a co nejméně 
cukru. Kulturistika vznikla koncem 19. století v USA, 
odkud se po 2. světové válce dostala do Evropy. V ČR 
se objevila v polovině 60. let 20. století. A jak to bylo v 
naší TJ ASK?
 Zakladatelem v 60. letech minulého století byl pan Jo-
sef Krupa s několika nadšenci, kdy cvičili v nevyhovujících 
prostorách, jako byly školní šatny a dokonce garáže s 
vlastnoručně vyrobeným nářadím. Pro nevhodné podmín-
ky vstoupil pan Krupa s J. Plachým v úspěšné jednání s 
výborem TJ Spartak Metra o začlenění do kolektivu a od 
roku 1965 se kulturistika stává plnohodnotným členem 
TJ. Cvičí se v malém sále sportovní haly s potřebným 
nářadím.
 V roce 1971 na přeborech Juniorů ČSR dobrých 
výsledků dosahují J. Žáček a K. Zábrodský. V mužích 
na okresních i jiných přeborech se na čelných místech 
umisťují P.Čupr, E. Pokorný, Šaman, Zavadil a Šimkůj. 
Vyniká zvláště Eduard Pokorný, který je 9x přeborníkem 
Jihomoravského kraje a na mistrovství republiky obsazuje 
střídavě 2. a 3. místa. Několikrát je vyhodnocen jako 
nejlepší sportovec okresu. Zdatně mu v oddíle sekundují 
Slouka, Sekanina, Gryc a J. Krupa. Základnu dorosten-
ců, patřící k nejlepším v kraji, tvoří Koudelka, Macek, 
J. Pokorný, Rozsíval, Zouhar a Hrubý. Roku 1979 jsou 
J. Pokorný a Hrubý přeborníky kraje, Hrubý též ČSR. 
Vzniká kondiční kulturistika žen v čele s A. Krupovou a 
A. Poláčkovou. V 80. letech dorostenci i muži získávají 
na přeborech ČSR 2. a 3. místa a začínající Michal 
Krupa dokonce zlaté medaile. Jeho táta Josef Krupa 
obsazuje v roce 1986 na soutěži veteránů 1. místo a toto 
se opakuje i roku 1988. K úspěchům v oddíle přispívají 
členové Nedvěd, Krutiš, Maňoušek, Kučerovi, Dohnal, 
Králík, Vykoukalová, Skotáková a Novotná.
 Po povodních v roce 1997, kdy byly původní prostory 
pro cvičení včetně zařízení zničeny, jsou kompletně 
rekonstruovány s výsledkem na úrovni profesionálních 
fi tcenter. V letech 1994-1999 na medailových pozicích 
v republikových soutěžích vyniká dorostenec B. Vašek, 
kterému se vyrovnají G. Vašek, Daniel, Šenkýř, Urbánek, 
Opatřil a další. Muže reprezentovali Hrubý, Hudec, Libá-
nek, Daniel. Díky výborným výsledkům zaujímá oddíl 4. 
místo za rok 1996 při hodnocení činnosti 78 klubů ze Sva-
zu kulturistiky. Na MR ČR jsou naši sportovci na pozicích 
od 1. do 7. místa. M. Nedvěd je ověnčen titulem Mistra 
ČR 1994 v mužích a L. Vykoukalová sbírkou medailí ze 
soutěží dorostenecké ženské kulturistiky. 
 Titul absolutního mistra ČR i Moravy a Slezka st. 
dorostu z roku 2003 vlastní Michal Král. Ani další jeho 
souputníci nezůstávají pozadu, jako Hlavička, Maňák, 
Kakáč, Vojanec, Mátal, Novotný, Gutveis, Horák a J. 
Šebela. Z mužů si dobře vedou Hrubý, Hudec, Vintr, Ko-
rec, Staněk a Hegedüš, v ženách P.Látalová. V kategorii 
veteránů obsazuje J. Hrubý na MR 3. místo, 2004-2006 
se stává mistrem republiky, v roce 2005 na mistrovství 
Evropy je 6. Dobře si v letech 2007, 2008 vede i šéftrenér 
oddílu, nestárnoucí Josef Krupa, 5. a 4. příčkou v kategorii 
Masters. Od roku 2008 s p. Krupou spolupracuje trenér 
Pavel Bezděk.
 Michal Král reprezentuje v roce 2004 republiku na 
Mistrovství světa juniorů, 2005 je mistrem ČR v juniorech 

a 4. na Mistrovství Evropy. V mládežnických kategoriích 
působí Kuběna, Horák, Rozsíval, Voráč, Bychler,Večeřa, 
Šebela, Mrázek a Svoboda.
 V letech 2009-2014 ve výkonnosti a úspěších klub 
kulturistiky stále drží nastavenou laťku.V roce 2010 
Josef Hrubý na Mistr. Moravy vítězí, na MČR je třetí a 
v reprezentaci na Mistr. Evropy, obsazuje 3. místo. Na 
Mistr. Moravy si vedou dobře i dorostenci Kinc, Svoboda, 
Dvořák, Procházka a Minařík. Ve veteránech opět vítězí 
J. Hrubý a J. Krupa je 5. Roku 2011 úspěchy a výkony již 
známých borců ve stejné intenzitě pokračují. Rok 2012 
na Mistrovství Moravy na stříbrnou pozici přivádí juniorku 
M. Hrubou. Na MČR je 3. V kategorii st. dorostu opět 
vítězí Milan Kinc a 3. je Slavík. Rok 2013 se do análů 
oddílu kulturistiky zapsal zlatým písmem. Na nejpres-
tižnější světové soutěži ARNOLD Classic v americkém 
Columbusu ve státě Ohio, kde startovali všichni amatérští 
i profesionální mistři světa a Evropy, zvítězil a stal se 
absolutním vítězem Tomáš Klíč. Dá se bez nadsázky říci, 
že je to největší úspěch oddílu kulturistiky, za téměř 50 
let činnosti. Dalším dobrým výkonem přispěla M. Hrubá 
3. místem na Mistr. Evropy ve Španělské Santa Susaně.
 Poslední pětiletí si kulturistika trend úspěchů a výkonů 
stále udržuje ve známém rozsahu. Roku 2015 slaví 50. 
výročí svého založení a jeho osobnost a zakladatel Josef 
Krupa 80. narozeniny. Díky organizačním schopnostem 
výboru je oddíl pověřen uspořádáním Mistrovství repub-
liky. Tohoto úkolu se funkcionáři zhostili na jedničku, o 
čemž svědčí kladná reakce a odezva ze všech stran. J. 
Hrubý získává stříbro a zaujímá i vystoupení J. Krupy, 
který je vůbec nejstarším závodníkem v ČR. Daří se i v 
juniorských soutěžích Veselému, Menšíkové a Gottwal-
dové. Mezi ženami si svůj post drží V. Kšicová a muži T. 
Vondál. Roku 2016 velmi dobrých výsledků na M. Moravy 
a Slezska, jakož i republiky dosahují Ševčík, Ertl, Zeman, 
Juráň a mezi seniory stále dobrý Hrubý, Šaman a Bednář.
 V letech 2017, 2018 je modernizována posilovna za-
koupením nového nářadí, začíná se prosazovat zájem 
o silové disciplíny / silový trojboj aj. / na konto sportovní 
kulturistiky. Kolektiv posiluje M. Kalášek a A. Bílková. 
Skvěle si ze soutěží ziskem několika stříbrných a bron-
zových medailí vede V. Kšicová.
 Co napsat závěrem? V dobových materiálech TJ je 
uvedeno: O dobré výsledky se přičinila dobře vybavená 
posilovna ASK, dobře pracující výbor oddílu a trenér. S 
tímto nelze nesouhlasit, zvláště když na piedestalu sportu 
v TJ svými výkony zaujímá kulturistika jedno z nejvyšších 
míst. Snad jen ještě dodat podíl samotných sportovců. 
 Nedá mi, abych se nezmínil o problému, hýbajícím 
sportem napříč celým světem - dopingu. I v kulturistice 
někteří sportovci urychlují růst svalů zakázanými látkami, 
jako jsou příkladně anabolické steroidy. Ne však v TJ ASK 
Blansko. Naši kulturisté stáli vždy na předních pozicích 
celé ČR v boji proti dopingu a tím i za čistotu svého sportu. 
O to více si lze jejich úspěchů a výkonů vážit.

Oddíl kulturistiky čítá 73 sportovců a organizační 
výbor pracuje v tomto složení:

Předseda – Martin Šembera
Místopředseda – Ing. Jiří Šebela
Hospodář – Ing. Zdeněk Kakáč
Správce – Michal Kala, Martin Šíbl
Trenér – Josef Krupa, Marek Pokorný

Příště: VIII. Část – Plavání

Josef Hrazdíra, VV TJ ASK Blansko

BAZAR-NÁBYTEK 
Provozní doba: ÚT-PÁ : 9.30 - 1 . 0

SO:  dle domluv y     

Tel.: 777 870 817 
www.bazar-nabytku-blansko.cz

Email:bazardlbk@seznam.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

BLANKA OZNAMUJE
Recitál Lucie Bílá a Petr Malásek – 31. 8. 2019, 19 
hod., areál panské zahrady, Kunštát. Cena vstupenky 
v předprodeji: 600 Kč.
Koncert kapely Slza – 7. 9. 2019 od 20:00 h, Dělnický 
dům, Blansko. Cena 350 Kč/stání.
Recitál Karla Plíhala - 10. 9. 2019 v 19 hod., Sokolovna 
Boskovice. Cena vstupenky: 350 Kč/400 Kč. Pořádá 
Oblastní charita Blansko. Pořad není vhodný pro děti 
do 12 let. Výtěžek půjde na podporu Mobilního hospice 
sv. Martina.
Divadlo Titanik - 20. 9. 2019, 19:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 350 Kč, 320 Kč.
Pivní pouť v Černé Hoře - 21. 9. 2019 od 12:00 hod., 
Pivovar Černá Hora. Cena vstupenky: 290 Kč.
Screamers: „Smím prosit?“ - 25. 9. 2019, 19.00 h. Děl-
nický dům, Blansko. Cena vstupenky: 290 Kč.
Narozeninový koncert: Jakub Smolík - 16. 10. 2019, 
19:00 hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
390-520 Kč.
Talk show Kafe u Osmanyho Laffi  ty – 29. 10. 2019,19:00 
h, Dělnický dům, Blansko. Cena 350/320 Kč.
Novinky v prodeji:
Publikace Moravský kras – jeskyně a člověk - výpravná 
publikace autora Ivana Baláka má 223 stran, najdete 
v ní stovky historických i současných fotografi í, map, 
schémat a kreseb z historie výzkumů Moravského kra-
su. Autor v ní populárně naučnou formou představuje 
život lidí v blízkosti jeskyní. Cena 299 Kč.
Poznávací omalovánka regionu Blanensko, Boskovicko 
– sešit o 36 stranách hravou formou ukazuje na krásy 
a rozmanitosti regionu. Přílohou je pexeso se znaky 
města a obcí regionu. Cena: 89 Kč.

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

Dynamiters budou 
pokračovat

 Hokejisté s Dynamitem na hrudi se na interní schůzi 
dohodli na pokračování i v nové sezóně krajské ligy. 
Klub bude sice zpočátku fungovat ve značně komor-
nějších podmínkách, ale vedení i hráči věří v jejich 
zlepšení v průběhu sezóny.
 Před vedením a vlastně i před hráči Dynamiters stály 
dvě klíčové otázky. Bude se hrát v novém ročníku? Kdo 
bude tým trénovat? Na obě otázky jsou již odpovědi 
známy. 
 Dynamiters dokázali sehnat základní finanční 
budget pro rozjetí sezóny v krajské lize. Nově se na 
rozpočtu klubu podílejí i hráči, kteří formou příspěvků 
přispívají na tréninkové dávky. „Bereme to jako fakt. 
Chceme pokračovat v tom, co jsme v loňské sezóně 
nastavili. Nemáme problém se na chodu klubu podílet,“ 
říká útočník Dynamiters Matouš Král.
 Blanenští sníží pro nový ročník tréninkové dávky a 
také se pokusí získat podporu z města a kraje. „Po-
žádali jsme kraj o podporu formou dotace, budeme 
doufat, že se podaří ji získat. Její získání je pro další 
pokračování klubu takřka nutné,“ přiblížil ekonomic-
kou situaci klubu místopředseda Zdeněk Grünwald. 
„Také doufáme, že nám pomůže město. Loni jsme 
zaregistrovali poměrně slušné návštěvy, dělali jsme 
městu dobrou reklamu a věříme že nám teď vedení 
města vyjde vstříc,“ doplnil aktuálně nejdůležitější muž 
blanenského hokeje.
 „Budeme rádi, když se naše situace přiblíží dalším 
týmům v lize, kde je město tím nejvýznamnějším 
partnerem a na chodu klubu se podílí velkou částkou. 
Děláme přece velkou reklamu městu a proto doufáme, 
že se podíl města v našem rozpočtu zvedne,“ doplnil 
Grünwald. 
 Co se týče situace na střídačce, tak tam Blansko 
vstoupí do sezóny s provizoriem v podobě dvojice 
hrajících trenérů – Marka Antoňů a Jiřího Vítka. „Kluci 
se jasně postavili za tým a dali jasně najevo, že jim na 
našem klubu záleží. Uvidíme zda-li se nepodaří sehnat 
plnohodnotného trenéra, nicméně do začátku sezónu 
naskočíme v tomto složení realizačního týmu,“ uzavřel 
rozhovor místopředseda klubu.

Očima občanů: Dobíjecí 
stanice Kaufl and

 Slavnostně otevřený Kaufl and má také mušky - 
otázku zda má či nemá smysl postavení dobíjecí 
stanice pro elektromobily nechám jiným. Co mi ale 
jako řidiči vážně vadí, je umístění upozorňující tabule 
přesně ve výhledu při výjezdu z parkoviště. Je jen 
otázkou času, kdy dojde k nehodě. Kaufl andu, (při 
jeho neustálém zvýrazňování zkvalitňování služeb 
pro zákazníky) nevadí, že na jeho parkovišti omezuje 
výhled odjíždějícím řidičům a vytváří tak nebezpeč-
nou dopravní situaci? Napraví řetězec tuto chybu?

Medvěd
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Akce se konají pod záštitou starosty města Blanska jiřího crhy

koncerty místních kapel se konají
v parku na místě bývalého hotelu dukla

vstup zdarma, občerstvení zajištěno!

30.6.17 hod.

Šnek & spol.

14.7.17 hod.

rockfór

28.7.17 hod.

HD ACOUSTIC

11.8.17 hod.

INFERNET

25.8.17 hod.

aleš petržela s kapelou

DUKLA
festivalLE

TN
Í

KAŠTÁNEK
FEST3

17.8. 2019 od 15 hod.

horní lhota
Hospůdka u kaštánka

stage 1:

akamarádi
rockfór
hd acoustic
sanitka

stage 2:

silák franta
ríša dobiášek
agáta konečná
disko pro děti

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


