
Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, 
výtahy, balkony, parkování, stavba zahájena, 
moderní bydlení...NC (dle PP) – Info. v RK 

www.mikark.cz

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej pozemků na RD Černá Hora,
2.514 m2, inženýrské sítě,  starý RD
s garáží v ceně... NC – Info. v RK

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, přízemí, výloha…NC – 1 350.000 Kč

- Prodej STP na RD Blansko–Pod Sanatorkou, 503 m2, studna…NC – 3.692 Kč/m2

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 3.500 Kč vč. ink. 

- Koupíme byt 1+1 Blansko – Sever, do 2.NP, nejlépe s výtahem...NC – DOHODOU 

- Nájem garáže v Blansku – Zborovce, příjezd z Pražské ul…NC – 700 Kč/měs + EE

- Nájem bytu 2+1 Blansko – centrum, 4. NP, výtah, pěkný…NC – 6.500 Kč/měs. + ink.

HLEDÁME  NEMOVITOSTI  V BLANSKU  A  OKOLÍ  NA  PRODEJ

Chelčického 56 tel./fax: 516/410914
Blansko 678 01 mobil 602/531832
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Ukažte mi kluka, který není blázen do motorek. Motocykly jsou obrovským fenoménem, a 
to nejen mezi mladými, jak by se mohlo zdát. Věk v tomto případě nehraje vůbec žádnou 
roli! Stále více přibývá případů, kdy se chlap jednoho dne zblázní a koupí svůj první stroj 
ve věku, kdy by měl spíše pomýšlet na výměnu kloubu nebo šetřit peníze na vlastní funus. 
Kdo nikdy nejel na motorce, nikdy nemůže pochopit TEN POCIT. Jenomže…

 S tím, jak stále více přibývá 
motocyklů na našich silnicích, bo-
hužel narůstá i počet nešťastných 
dopravních nehod. Zrovna před 
týdnem se jedna taková odehrála u 
obce Svitávka. Sedmnáctiletý řidič 
motocyklu se střetl s nějakou starou 
škodovkou, kterou řídil šofér jen o 
rok starší. Výsledek? Mrtvý motor-
kář, šofér škodovky bez zranění. 
 A právě tady se národ dělí na dvě 
skupiny. Zatímco jedni se budou 
motorkářů zastávat, druzí je budou 
nenávidět, spílat jim a na jejich 
adresu plivat jednu jedovatou slinu 
za druhou. 
 Kde je pravda? Podle statistik 
při konfrontaci automobil versus 
motocykl zaviní nehodu v sedmi z 
deseti případů právě řidič osobáku. 
Může to mít hned několik příčin. 
Nedání přednosti v jízdě je tou nejčastější, mnohdy 
však nemusí jít nutně o nepozornost, stačí protisvětlo 
nebo nevhodně umístěná dopravní značka a neštěstí 
je na světě. Ještě k tomu si můžete přičíst fakt, že 
někteří motorkáři jezdí s dálkovými světly, přičemž bylo 
dokázáno, že v tomto případě se vzdálenost odhaduje 
velmi zkresleně a biker tak v mylné představě, že lépe 
ochrání sebe i okolí, může napáchat víc škody než 
užitku. V neposlední řadě je dobré také zmínit fakt, že 
motorkář nemusí jet nutně předpisově. 
 Ano, motorka je velmi silný stroj, který dokáže akce-
lerovat z 0 na 100 do tří vteřin a v rukou nezkušeného 
řidiče se tak stává (sebe)vražedným nástrojem. A tím 
nezkušeným řidičem nemyslím všechny mlaďochy. V 
úvodu jsem psal o tom, že první motorku si v dnešní 
době pořídí kdejaký čtyřicátník či padesátník. To, že 
má na silnicích třicetileté zkušenosti s automobilem, v 
tomto případě nemusí znamenat vůbec nic. Motorka 
je zcela něco jiného. 
 Stejně jako existují bezohlední raplové na motor-
kách, vyskytují se na našich silnicích i arogantní a 
netolerantní řidiči osobáků. Ideálním příkladem může 
být blondýna sedící v ohromném SUV za bezmála tři 
miliony, která má na uchu telefon (tohle auto má zcela 
jistě handsfree, ovšem proč by se chudák namáhala 
se zprovozněním?), maluje si řasenkou po obličeji a 
obklopena dvěma a půl tunami železa se cítí naprosto 
bezpečná a suverénní. Ale co ti, se kterými se tato 
prostá bytost ve svém tanku na vozovce střetne?

 Provoz je čím dál tím hustší, řidiči kamionů a dodá-
vek nuceni k čím dál vyšším pracovním výsledkům, 
všude potřebujeme být hrozně rychle, bez auta už 
pomalu neuděláme ani krok. Do tohoto provozu ještě 
cyklisté, kombajny, traktory a motorky… Abych všechno 
neviděl příliš černě – přes to všechno mám dojem, že 
přibývá řidičů, kteří jsou ochotní se vzájemně respek-
tovat. Správná cesta!
 Všechno je to v hlavě. Vím moc dobře, o čem mlu-
vím. Loni jsem si koupil svou první velkou motorku a 
hned za tři týdny s ní havaroval. Ačkoli nešlo o moji 
chybu, nakonec mohu i přes zlomeninu zápěstí a pal-
ce na ruce, o šrámech a pohmožděninách nemluvě, 
děkovat osudu za to, že mi takovou nehodu přivedl 
do cesty. Dnes se snažím daleko více předvídat i 
sebemenší detail a nepodceňovat řidiče kolem mě, 
kteří mohou udělat prakticky jakoukoli akci, která může 
mít fatální následky. Nepřeju nikomu nic špatného, ale 
taková zkušenost je lepší než stohy přečtených knih, 
policejních statistik a černých kronik.
 Motorka je skvělá věc. Minulý týden jsme s kamarády 
objeli republiku, najezdili asi 800 kilometrů a užili si 
parádní dovolenou. Velká škoda, že pohled ze sedla 
motorky a hezký zážitek z jízdy každou chvíli kazili 
bezohlední řidiči. Ať už takoví lidé jedou na motorce, v 
autě či náklaďáku, dopravní prostředek se v jejich rukou 
stává zbraní, která může ve zlomku vteřiny změnit hned 
několik lidských životů. 

Martin Müller

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

Ing. Silvie Hynštová
mobil: +420 775 582 092 - e-mail: hynstova@realityhynstova.cz

Lenka Oujeská Veselá
mobil: +420 775 246 549 - e-mail: vesela@realityhynstova.cz

Po rozsáhlé rekonstrukci, zahrada, garáž.

cena: 2.750.000,- Kč tel: 775 246 549

RD 6+1 ROZSTÁNÍ, CP 989 M2 RD 5+2 DRNOVICE, CP 1378 M2

Dvougener., rekonstrukce, zahrada, garáž.

cena: 3.900.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Garáž, rovinatá slunná zahrada - STP!

cena: 4.000.000,- Kč vč provize tel: 775 582 092

RD 4+KK, 2+KK RÁJECJESTŘEBÍ, CP 1289 M RD 4+KK RÁJEC JESTŘEBÍ, CP 469 M

Část. rek., nové rozvody, prostorný dvůr.

cena: 1.990.000,- Kč tel: 775 582 092

G G

Foto: Thomas WiersmaFoto: Thomas Wiersma
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Víte? Nevíte?

Freddieho sloupek

Jsem z toho „DAUN“
 No nedivte se mi, jestli vám bude připadat tento 
sloupek trochu nepochopitelný, nečitelný, snad i 
hloupý, ale to k tomu už patří...
 Už jednou jsem se zamýšlel nad tím, kam kráčí 
používání našeho mateřského jazyka... Jak se ně-
která zažitá slova a pravidla ohýbají, občas lámou 
a bohužel i przní... 
 Je-li bodrý obyvatel Čech, Moravy, či Slezska 
mezi přáteli, těžko lze očekávat, že bude hovořit 
slovníkem akademického vzdělance pro jazyk Čes-
ký, ostatně hovorový jazyk se vyznačuje mnohým 
výrazivem, které by uvedlo do rozpaků nejednoho 
„jazykozpytce“. Co mne ale nepřestává udivovat 
je použití mateřštiny v hromadných sdělovacích 
prostředcích, především pak televizi a rozhlasu. U 
stanic typu Prima, či Nova to ještě se shovívavostí 
sobě vlastní chápu, pakliže uvážím, co za „materiál“ 
na obrazovce v hlavním vysílacím čase k národu 
promlouvá, o materiálu programovém raději pomlčím 
úplně, pokud se nechci uchýlit k použití některého 
výraziva, o kterém byla řeč na začátku odstavce. 
Je-li ale na štíru s použitím mateřštiny „vlajková 
loď“ zpravodajství, mající v samotném svém názvu 
přídomek „Česká“, je to již na pováženou.
 Ani mi tak teď nejde o nově používané tvary sklo-
ňování nebo přeřeknutí, to ještě chápu. Ale posuďte 
sami, na základě několika příkladů z nedávných vysí-
lacích dnů. Dozvídám se například, že Olympijskému 
parku na Lipně vévodí hlavní STEJDŽ, na kterém 
vystoupí hlavní hosté. Ovládaje slovem i písmem 
jazyk nejen mateřský, ale i Anglický, domnívám se, 
že reportér měl na mysli pódium. Pokud je k dispozici 
toto slovo, které jsme si v minulosti počeštili, proč 
vymýšlet tupý a fakt nehodící se výraz z Angličtiny? 
Čeština je jazykem krásným, bohatým a rozvitým, 
není tedy třeba jej „obohacovat“ o podobná zvěrstva. 
Možná je to ovšem tím, že se právě slova „pódium“ 
začalo Bůh ví proč používat právě ve sportu místo 
starých dobrých stupňů vítězů. Asi je to přežitek. V 
hokeji pak nemáme třetiny, ale periody, místo hráčů 
jsou na ledě bruslaři, střední pásmo zmizelo, aby 
uvolnilo místo neutrální zóně a tak všelijak podobně.
 Když jednou na fi remním zasedání mého za-
městnavatele vystoupil jeden ze zástupců vedení 
(chcete-li Top Managementu), dozvěděl jsem se, že 
musíme „proaktivně penetrovat trh“, nebát se „sejlz 
ouvrkilu“, a naší destinací je „infi ltrace top handrid 
entrprajsís“. Nevěděl jsem, jestli mám brečet nebo 
se smát. Ale večer, při uvolněné náladě jsem dotyč-
nému bezelstně poradil, aby nepoužíval cizokrajných 
výrazů tam, kde to není zapotřebí, mluvil tak, jak mu 
„zobák narostl“ a pokud chtěl být za každou cenu 
světový, bylo by bývalo lepší, kdyby to přednesl celé 
v angličtině. To by ale platilo pouze za předpokladu, 
že by tento jazyk ovládal, o čemž nejsem po jeho 
výstupu tak přesvědčený... Pravda bolí, takže se 
mu rozhodně můj poznatek nelíbil. Od toho, abych 
se každému zalíbil ale zrovna já na světě nejsem...
 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

Chystáme se do školy!

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

- barevné cvičky i klasické Jarmilky

- sportovní a vycházkovou obuv

- školní tašky a batohy

MS v biketrialu 2016
...aneb Cinkání zlata v Blansku na Palavě Stejné podmínky 

pro všechny?
 Docela mne štve jednání blanenské radnice. Jsem 
majitel restaurace v Blansku a projevil jsem zájem zde 
pro své hosty v létě udělat posezení s živou hudbou. 
Vzhledem k tomu, že kultura v Blansku pokulhává, mi 
to  přišlo jako dobrý nápad. Líbila se mi také myšlenka, 
že na živou hudbu se určitě přijdou podívat lidé, kteří v 
mé hospodě něco sní a vypijí. Tak super, sehnal jsem 
kapely a začal podnikat první komunikaci s úřady.
 Na Městský úřad jsem přihlásil všechny akce s 
žádostí o udělení výjimky, aby se mohlo hrát alespoň 
do půlnoci. Vzhledem k tomu, co je v okolí zábav, 
mi to přišlo jako pouhá formalita. Jenže potom přišel 
šok v podobě dopisu z úřadu, ve kterém bylo strohé 
zamítnutí mých žádostí a informace, že o všech 
akcích byla uvědoměna městská policie, ktera vše 
bude průběžně kontrolovat, abych náhodou nepřesáhl 
produkci byť jen o minutu! Byl jsem docela dost pře-
kvapený – nejenže zde nebyl uveden jediný důvod, 
proč mi výjimku nedají, ale pár týdnů před tím, než 
jsem o výjimky zažádal, proběhlo Pálení čarodějnic na 
blanenské přehradě, kde hudba vyhrávala minimálně 
do půlnoci. Taktéž blanenský festival Morava Park 
fest, který končil po půl dvanácté, ačkoli byl schválen 
pouze do 23 hod., o tanečních zábavách v Dolní i 
Horní Lhotě a na Obůrce ani nemluvě.
 Při podávání žádosti jsem se nedopustil žádné 
chyby, proto by mne zajímalo, proč Městský úřad měří 
dvojím metrem. Na jedné straně se v Blansku volá po 
lepší kultuře, na straně druhé se vybírají poplatky za 
předprodej, poplatky ze vstupného a vyplňují haldy 
papírů. Což o to, já bych za tohle bez řečí zaplatil, ale 
když nedostanu výjimku, nechce se mi město ještě 
takhle prokrmovat – za co??? A co je na tom všem 
nejhorší – mám pocit, že úřad má výjimku pouze pro ty, 
kteří se jim hodí do krámu. Milí zastupitelé, buď dejte 
stejné podmínky všem, nebo ji nedávejte nikomu.

Martin Dvořáček

- 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

hledáme 

PODLAHÁŘE  STOLAŘE

 Mistrovstvím světa v biketrialu ožilo na začátku srpnadoslova celé Blansko. Aby ne! 
Mezi závodníky byla celá řada blanenských biketrialistů, mezi nimiž i několikanásobný 
mistr světa Vašek Kolář. A povedlo se! Vašek podruhé obhájil titul mistra světa v Blansku 
a korunoval tak skvělou sportovní akci, která přilákala davy fanoušků.

Rozhovor s Vaškem „Vášou“ Kolářem o závodech, 
motivaci i komentátorském chlebíčku

 Všichni sportovci říkají, že obhájit titul je těžší 
než ho získat poprvé. Co potom teprve získat 
hattrick? 
 Obhájit je vždy těžší než získat, to je jasný. Měl 
jsem velkou radost z toho, že se mi to podařilo u 
nás v Blansku a ještě s velkým náskokem od dru-
hého. To mě potěšilo moc, ale nervózní jsem byl v 
druhém závodě dost. V biketrialu člověk nikdy neví, 
co se může stát a ještě na kluzké trati, která byla v 
druhém závodě nevyzpytatelná. Děkuji moc divákům 
a fanouškům, co mě přišli 
podpořit.

 Byla náročnější trať v 
Blansku nebo např. na ne-
dávném ME na Sardinii?
 Trať na Sardinii byla moc 
hezká. Příroda tam je super 
a moc mi to sedělo. Mám rád 
dlouhé sekce, kde se prověří 
i fyzička jezdce. Na Sardinii i 
v Blansku byly sekce delší a 
technické se spoustou výsko-
ků, což mi moc sedí. Jelo se 
mi letos perfektně.

 Aby toho nebylo málo, 
hned druhý den jsi jel mis-
trovství republiky v UCI 
trialu. Bylo obtížné se po 
takovém vítězství namoti-
vovat znovu? 
 Bylo mi líto, že nemohu 
zůstat v Blansku a titul oslavit. Musel jsem jet do 
Říčan u Prahy na MČR v UCI trialu. Popravdě se 
mi tam nechtělo vůbec, ale abych mohl jet na MS 
v téhle federaci, musel jsem to absolvovat. Čekal 
jsem, že se na kole ani nepohnu, ale nakonec jsem 
to rozjezdil a v pohodě vyhrál mistra ČR. Potom na 
mě došla totální únava, bylo to náročné.

 Co tě čeká v nejbližší době? 
 Čeká mě toho ještě hodně. Před MS v Blansku 
jsem absolvoval spousty závodů a cestování. Teď 
jsem akorát přijel z Francie ze světového poháru v 
UCI trialu, čeká mě soustředění a trénink v Hamrech 
nad Sázavou a v neděli hned na týden do Itálie na MS 
v UCI. Potom Barcelona a Belgické Antwerpy plus 
závody v ČR. Nemám v podstatě skoro ani jeden 
volný víkend od května až do října a od listopadu by 
člověk už měl trénovat na nadcházející sezónu.

 Vím, že jsi taky ve studiu ČT spolukomentoval 
sestřih z MS. Nelákala by tě jednou práce spor-
tovního komentátora?
 Spolukomentoval jsem už několik sestřihů v ČT. 
Moderuji si své trialové exhibice, ale nevím, zda bych 
byl dobrý 

-kkuc-

Blanenské želízko 
v paralympijském ohni

 Na paralympiádu do Ria de Janiera v nejbližších 
dnech dorazí 4350 hendikepovaných sportovců z ce-
lého světa. Jedním z nich bude český mistr republiky 
ve hře boccia, blanenský sportovec Kamil Vašíček. 
Do Brazílie sportovec i se svým týmem odlétá 1. září, 
aby měl dost prostoru na aklimatizaci před samotnými 
závody. Před odletem však ještě stihl uspořádat nefor-
mální setkání pro přátele, fanoušky a zástupce tisku. 
 Zkus mi popsat letošní sezónu: jaká byla, co se 
podařilo? 
 Letošní sezóna nám začala ligovým turnajem v Brně, 
to bylo koncem února a národní kolo jsme vyhráli. Pak 
jsme jeli na mistrovství světa v Pekingu, což byl asi 
nejdůležitější závod, protože to byl poslední bodovaný 
závod čtyřletého kvalifi kačního období na paralympi-
ádu. Tam bylo potřeba zahrát nějaký solidní výsledek, 
což se povedlo: skončili jsme třináctí z osmačtyřiceti, 
což nám na kvalifi kaci stačilo. V dubnu jsme vyhráli 
mistrovství republiky, kde jsme získali pátý titul, no a v 
červnu jsme pak jeli na světový pohár v Portugalsku, 
který jsme pojali jako přípravný zápas na paralympiádu, 
a tam jsme skončili osmí. 
 Pořád mluvíš v množném čísle, můžeš přiblížit, 
kdo je to „my“? 
 Hraju s asistentkou, takže opravdu hrajeme „my“, 
ne jen já sám, ale pořád počítám se všemi těmi lidmi, 
kteří nás podporují: přátelé, fanoušci, pořadatelé akcí, 
kde máme dovoleno vystupovat a získávat fi nanční 
prostředky, ti všichni jsou „my“. 
 Olympiáda je obvykle pro sportovce nejvyšší 
meta. Doufal jsi někdy, když jsi s bocciou začínal, 
že bys ses dostal až na paralympiádu? 
 No doufal... Člověk chce být pořád lepší, takže 
nejdřív jsme měli jako metu světové poháry, pak jsme 
zjistili, že existuje paralympiáda a hned jsme měli další 
cíl. Byl to náš sen, šance se naskytla, tu jsme využili, 
a teď jdeme do toho s tím, že nemáme co ztratit a 
zahrajeme co nejlíp.

-kkuc-

foto: Klára Kučerováfoto: Klára Kučerová
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Restaurace Pizzazz
přijme 

BRIGÁDNÍKY BRIGÁDNÍKY 
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Na kávě s Radimem Kakáčem
V srpnu se v Blansku uskutečnilo Mistrovství světa v biketrialu. Kromě blanenského jezdce Václava Koláře, který se stal mistrem světa, na stupních vítězů stanuli i další 
čeští jezdci v ostatních kategoriích. Česká republika tak získala prvenství v počtu medailových ohodnocení. O organizaci tohoto světového závodu jsem si povídala s 
předsedou biketrialové komise České republiky Radimem Kakáčem z Blanska, který byl zároveň i jedním z organizátorů.

Sponzor rubriky:

závodní, dva dny volna a zase dva dny závodní. 
Myslím si, že to pro všechny účastníky bylo velice 
příjemné. 

 Kdy se rozhoduje o pořadatelství na příští rok?
 Většinou do konce srpna je termín pro podání 
žádostí o pořádání mistrovství světa. Pro letošní rok 
se o pořadatelství ucházela Itálie a Česká republika 
s tím, že Itálie ještě uvažovala i o uspořádání mis-
trovství Evropy. Proto mezinárodní federace BIU 
přidělila ME Itálii a MS České republice, jelikož v 
roce 2013 mělo MS v Blansku vysokou úroveň. Pro 
rok 2017 mám zprávy, že o pořadatelství má zájem 
Španělsko a Francie. 

 Udělali jste něco i pro cestovní ruch v regio-
nu…
 Myslím si, že ano. Mnoho jezdců bylo ubytováno 
po hotelích či penzionech. Mimo to musí pořadatel 
zajistit bezplatný kemp. Ten byl situován přímo do 
oblasti Palava – do prostoru startu a cíle. Bylo do-
vezeno kompletní sociální zázemí. Jsem velice rád, 
že restaurace Myslivna začala od loňského podzimu 
fungovat, měli jsme tam zázemí pro pořadatele, 
kanceláře a hlavně bylo dobré jídlo hned po ruce. 
Jezdci a účastníci kempu byli celkově spokojení. 
Závodu se zúčastnilo sto dvacet jezdců, s každým 
přijeli v průměru dva členové rodiny, takže celkem 
tady mohlo být tři sta šedesát až čtyři sta účastníků. 
Jenom v kempu bylo přes dvě stě třicet lidí. Zbytek 
byl ubytovaný po okolí.

 Co obnáší organizace mistrovství světa? 
 Nejdříve to začíná u městských stupňů – město 
Blansko, Jihomoravský kraj. Zde je potřeba mít 
nějaký příslib pomoci, a to nejen fi nanční. Jde o 
různá povolení ohledně tratí v lese, umístění bill-
boardů, bannerů, zajištění prostoru na náměstí pro 
slavnostní zahájení, spolupráce s městskou policií 
a mnoho další administrativní práce. Těch věcí je 
spousta, většinou rok dopředu zjišťuji informace, 

zda bude podpora. Některé dotace trvají dlouho a 
písemně byly přiznány až tři měsíce před samotným 
závodem, věřil jsem předchozím ústním příslibům při 
tvorbě rozpočtu. Sponzoři pak nastupují začátkem 
roku, kdy se řeší reklamní záležitosti. Firmy z města 
Blanska jsou ochotny pomoci, za což jim mnohokrát 
děkuji. 
 Z roku 2013 máme reálná čísla, ale i když to 
všechno spočítáte a naplánujete, vždycky se něco 
nečekaného vyvrbí. 

 Co to bylo letos? 
 Museli jsme povolat jeřáb, aby přemístil sociální 
buňky. Auta, která je dovezla, to dokázala vyložit 
vedle sebe, ale nebyla schopná dát buňky na 
připravená místa, která jsme měli namyšlená kvůli 
odtokům do kanálu, přípojkám vody a podobně. 

 Co je potřeba všechno zařídit?
 Měl jsem na starosti hlavně organizační věci, za-
jištění fi nančních prostředků od kraje, od sponzorů, 
papírová vyřizování, povolení, zajištění záchranné 
služby, hasičů, kteří nám likvidovali vosy. Intenzivně, 
každodenně jsem se tomu věnoval zhruba měsíc a 
půl. Zařizuje se ubytování, trofeje, grafi ky na plakáty, 
bannery apod. Vyřizuje se spoustu mailů. Někdy 
jsem u mailu seděl od osmi ráno do dvou, tří hodin 
odpoledne. Úplně jsem někdy zapomněl, že musím 
jít také vyřizovat věci na úřady. Naštěstí jsou fi rmy, 
s kterými se dá komunikovat i v deset večer. 
 Kolega – ředitel závodu – se zase staral o tu prak-
tickou část, výstavba tratí, organizace rozhodčích, 
zajištění kempu, ostrahy a podobně. Pro účastníky 
závodu se například podařilo zajistit ve spolupráci s 
městem Blansko aqvapark nebo bezplatnou měst-
skou dopravu, aby účastníci MS nemuseli popojíždět 
svými auty. 
 Nejdůležitější je mít dobře připravené kontrolní 
úseky závodních tratí a rozhodčí, kteří budou 
rozhodovat podle nejlepšího vědomí a svědomí 
v duchu fair play. Sice jsme žádali o mezinárodní 
rozhodčí, ale zatím je to ve zrodu, aby se vytvořil 
mezinárodní tým rozhodčích. Zase na to jsou potře-
ba peníze, takže jsme to pokryli z našich rozhodčích. 
Při takových závodech je potřeba minimálně deset 
zkušených rozhodčích a dalších deset pomocníků. 
Bylo připraveno deset kontrolních úseků pro starší 
kategorie a osm pro mladší. Proto jsme vybrali deset 
nejzkušenějších českých rozhodčí a k nim se přidali 
začínající rozhodčí jako asistenti. 
 Závod je náročný nejen pro jezdce, ale i pro 
rozhodčí. Jeden můj kolega spočítal, že rozhodčí 
udělá v průběhu jedné jízdy deset rozhodnutí, aby 
se podíval, jestli jezdec šlápl na zem nebo se opřel a 
podobně. Pokud udělá deset rozhodnutí u každého 
jezdce, za ty čtyři dny udělají rozhodčí okolo třiceti 
tisíc rozhodnutí. 

 Co vás potěšilo?
 Potěšily mne výsledky kluků z Blanska. Titul 
Mistra světa Vaška Koláře a 6. místo mého syna 
Martina v kategorii ELITE. Martin pomýšlel jistě na 
lepší umístění, ale hodně mi organizačně pomáhal 
před samotným mistrovstvím i v průběhu, a to se asi 
trochu projevilo i na jeho výsledku. Václav Gryc zajel 
v kategorii SENIOR krásné 9. místo. No a výsledky 
české reprezentace jsou také skvělé. Čtyři tituly 
Mistra světa a mnoho dalších trofejí z jednotlivých 
závodů. Celkem to bylo 36 trofejí včetně 1. místa v 
kategorii NÁRODŮ. Potěšující je také poděkování 

 V Blansku se už mistrovství světa v minulosti 
uskutečnilo…
 V roce 1996 bylo historicky první mistrovství světa, 
které pořádal blanenský klub ve spolupráci s brněn-
ským, pak v roce 2006 to bylo mistrovství Evropy, 
o rok později mistrovství světa a v roce 2013 opět 
mistrovství světa, které pořádal už jen blanenský 
klub.

 Jaký je koncept závodu? 
 Mistrovství světa se do roku 2014 jelo jako se-
riálový závod, to znamená, že byly tři nebo čtyři 
závody MS, většinou o prázdninových měsících, 
kdy jsme s českou reprezentací zajížděli na jeden 
víkendový závod do Španělska, pak do třeba do 
Francie, do Itálie a koncem srpna se velmi často 
létávalo do japonského Itadori, které MS pořádalo 
sedmnáctkrát. Ekonomicky i časově se to těžko 
zvládalo, proto v roce 2014 mezinárodní biketrialová 
federace BIU vytvořila nový koncept, kdy je vybrán 
jen jeden pořadatel, který uspořádá dva až tři závody 
v blízkých lokalitách. Tím se to celé zkrátilo na tý-
den, maximálně na deset dní. Stále zůstal seriálový 
systém, ale v jednom městě. 

 Osvědčilo se to? 
 Poprvé tento systém vyzkoušela v roce 2015 
španělská Odena, která uspořádala tři závody. Ty 
se však jely jeden za druhým bez přestávky – šest 
dní po sobě, vždy jeden den mládež a druhý den 
dospělí. Třetí závod byl pro jezdce už nadoraz. Proto 
jsem se v letošním roce s organizačním výborem 
domluvil, že uděláme dva závody a mezitím budou 
dva dny volna. Už i z toho důvodu, že loni pořadatel 
připravil program po ukončení celého seriálu – pro-
hlídku Barcelony a okolí. Ale všichni po šestidenním 
maratonu už toho měli nad hlavu, že se většinou 
sbalili a odjeli domů. Proto jsem říkal, že je potřeba 
tady ty zahraniční účastníky udržet, ukázat jim regi-
on, připravit jim program. Podle ohlasů delegátů to 
bylo organizačně velice dobře zvládnuto – dva dny 

Blanskem projela vojenská technika

od předních elitních jezdců a národních delegátů, že 
byli spokojeni s průběhem, organizací a přípravou 
kontrolních úseků. Toto poděkovaní patří také hlav-
ně mým kolegům a všem, kdo se na přípravách a 
průběhu celé akce podíleli. Bez nich by to opravdu 
nešlo. Vše potom hovoří o vysoké úrovni celého 
šampionátu, což je asi to největší ocenění a nejvíce 
potěšující pro pořadatele.
 Jsem rád, že vyšlo i počasí, že nebyla velká 
vedra, protože bychom tak omezovali návštěvníky 
přehrady. Tím, že bylo chladněji, nebylo jich tam 
tolik a i pro závodníky to byly přijatelnější podmínky 
než v roce 2013, kdy byla velká vedra. Jak jsme v 
neděli sklízeli kemp, udělalo se pěkně a uvolnili 
jsme přehradu rekreantům. Na druhou stranu by 
bylo zřejmě víc diváků. Ale divácká kulisa byla i tak 
ohromná hlavně kolem Vaška Koláře. 

 Lesní tratě se i nějak upravovaly nebo to byla 
čistě přírodní záležitost? 
 Pravidla říkají, že se má jezdit na přírodních 
překážkách s tím, že jeden až dva kontrolní úseky 
řešíme uměle. Už i z pohledu diváka, aby nemusel 
do lesa. Takové byly dva hned u přehrady – jeden 
z dřevěných klád a druhý z betonových skruží. 
 Jinak se využívá přírodní terén s tím, že když 
stavitel tratí chce využít nějakou skálu, vidí, že je 
pěkná, ale je nereálné tam skočit, tak pod ni může 
připravit odrazové místo, které malinko přizvedne, 
aby se tam jezdec dostal a pak mohl seskočit dolů. 
Takže se třeba doplní nějaká kláda. 

 Došlo při závodu k nějakému úrazu?
 V letošním roce jsme řešili dva případy. Jedním 
byla zlomená klíční kost slovenského jezdce. Zrovna 
se jednalo o mého kamaráda, slovenského delegáta 
Štefana Pčolu, kterému na poslední sekci v závodě 
podklouzla brzda. Štefan si přijel zazávodit do nově 
vzniklé kategorie MAJOR, která je určena pro jezdce 
nad 35 let. A potom jedna paní – návštěvnice – si 
vymknula kotník. 

 Počítáte s dalšími ročníky? 
 V tuto chvíli říkám, že si musím alespoň dva roky 
odpočinout. Není to akce, která by se dala pořádat 
každým rokem. Rozpočet je rozsáhlý a je potřeba 
spolupráce města Blanska i Jihomoravského kraje, 
a pokud to chce pořadatel dělat na nějaké úrovni, 
s odpovídajícím zázemím, s doprovodným pro-
gramem a dalšími věcmi, které k tomu patří, tak je 
potřeba se na to včas a pořádně připravit. Měl jsem 
nutkání udělat mistrovství světa už v roce 2015, kdy 
začal nový systém. Vím, že čeští pořadatelé obecně 
ve sportech mají vysokou úroveň, a chtěl jsem být 
jakýmsi průkopníkem nového systému. Ale nakonec 
jsem rád, že to takhle dopadlo, že jsem se poučil 
z Odeny a zvolil jsem jen dva závody s relaxační 
přestávkou.
 Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na mistrovství 
světa jakkoliv podíleli, ať už městu Blansku, Jiho-
moravskému kraji, partnerům a sponzorům, mým 
spolupracovníkům, organizátorům, rozhodčím, a 
brigádníkům, těm všem patří velká poklona a podě-
kování. Velké díky také jezdcům české reprezentace 
za jejich bojovnost a dosažené výsledky a jejich 
rodičům, že je sem na mistrovství světa do Blanska 
dovezli, pomáhali jim a celý týden jim dělali jakýsi 
servis a zázemí.

Marie Hasoňová

 Začátkem srpna přes 
Blansko projela kolona 
vojenských historických 
vozidel. V Jedovnicích se 
konal sraz vojenské histo-
rické techniky, který měl 
připomenout období druhé 
světové války. K památní-
ku na Masarykově ulici v 
Blansku položili účastníci 
srazu kytici a uctili památku 
válečných obětí. 
 V Jedovnicích pak byla 
k vidění vojenská vozidla, 
zbraně, uniformy. Jedním z 
nejzajímavějších exponátů 
byl funkční nákladní au-
tomobil z roku 1942, který 
pomáhal při povodních v 
roce 1997. Na jeho korbě je 
při živelných pohromách 
povoleno převážet dvacet 
osob. 

-mha-



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

Tel. 736 783 339 Blansko - Dolní Lhota 218
matessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.czmatessulc@centrum.cz www.matessulc.estranky.cz

BYTOVÝ DŮM BYTOVÝ DŮM 
ABSOLONABSOLON
výstavba bytů
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BLANSKO BLANSKO 

SEVERSEVER

PRODEJ ZAHÁJEN

O Blanenském divadelním festivalu, který se pomalu stává tradicí, s Jolanou Chalupovou. 

 Jako pořadatelé máte s festivalem spoustu 
práce, přesto do toho jdete znova. Co vám sa-
motným festival přináší? 
 Festival obnáší sice spoustu práce, ale zároveň 
i příjemností. Řekla bych, ze tu hraje roli slovo "se-
tkání", a to hned v několika rovinách. Snažíme se 
zvát hosty, hrající divadla podobného formátu jako 
Kolárka, at už profesionální ci studentská. Dochází 
tu tedy k setkání s jinými druhy práce s divadelní 
inscenací, s jinými, mnohdy inspirativními přístupy. 
Setkání a komunikace s herci, hudebníky, studenty 
i osobnostmi je pro nás také velmi osvěžující. A ko-
nečně setkání s veřejností, s diváky. Divadlo Kolárka 
sice hraje i v průběhu roku, ale Kolotoč bere jako 
možnost uceleně prezentovat svou vlastni práci a 
festivalová atmosféra je vždy nezaměnitelná. Každý 
ročník představujeme nějakou novou inscenaci, ať 
už pro dospělé či pro děti.

 Co by měl Kolotoč přinést lidem, divákům? 
 Divákům přináší Kolotoč 4 dny rozmanitého pro-
gramu, ze kterého si mohou vybírat napříč žánry 
i napříč generacemi. Nesnažíme se podbízel, ale 
nabízet kulturu řekněme z trochu jiného soudku. 
Pro ty, co se rádi nechají obohatit o něco, co třeba 
ještě neznají a nevadí jim u toho přemýšlet. To se 
se zábavou nevylučuje, ze ano?

 V čem je letošní Kolotoč jiný než ostatní a v 
čem je stejný? 
 Kolotoč se od prvního ročníku samozřejmě neustá-

le vyvíjí. Mně třeba dělá 
radost rozšiřování spo-
lupráce s dalšími kultur-
ními prostory v Blansku. 
Mimo divadla Kolárka je 
to od počátku hudební 
klub Muzikograf, který za-
jišťuje každý festivalový 
večer nějakou hudební 
produkci. Taktéž kavárna 
KinoKafe nabízí zázemí 
pro část festivalového 
programu, letos je to au-
torské čtení propojené s 
hudbou a tancem. Dále 
pak nám jde s programem 
vstříc Kino Blansko, a od 
loňského roku Galerie 
města Blanska. Kazdý, 
kdo se podílí, zároveň 
vkládá do programu svoji 
vlastni stopu invence.

 Jak se vlastně rodí 
program Kolotoče a 
kdy? 
 Program se rodí v 
podstatě během celého 
roku, kdy sbírám spolehli-
vé tipy a inspirace. Někdy 
je to dílem náhody, jindy 
je to poctivá detektivní 
činnost. 
 Ne vždy se mi to po-
daří, ale nejradši mám, 
když vidím představení 
na vlastní oči, abych vě-
děla, zda je to pro nás 
technicky reálné, a do 
jakého prostoru program 
umístit. Samotná domluva 
s účinkujícími a skládání 
programu probíhá zhru-
ba od května, aby byl 
program z větší části do 
prázdnin hotový. V prů-
běhu prázdnin se pomalu 
rozbíhá propagace, ladí 
se program a od září už 
by mělo jet vše naplno... 
(teď mluvím o ideálním 
průběhu :-)

 Na co pozvete pře-
devším? Třeba rodiny 
s dětmi nebo milovníky 
muziky... 
 Sobotni program pro 
rodiny je letos vice inter-
aktivní. Dopoledne je to 
procházka s pohádkou 
- půjdeme z Galerie, kde 
si prohlédneme výstavu 
loutek Antonína Malo-
ně, na Staré Blansko na 
faru. Pan farář Kaňa zde 
bude vyprávět dětem své 
pohádkové příběhy do-
kreslené jednoduchými 

loutkami. Odpoledne je to pak program, který jsme 
nazvali Hrací skříňka - jedná se o různá stanoviště 
v prostorách kina, kde bude možné vyrobit si placky, 
tašky, podívat se na krátké animované fi lmy, zkusit 
si žonglování atd. Bude zde také k vidění krásné 
mini loutkové divadlo pro jednoho až dva diváky 
výtvarnice Hany Voříškové.
 Pokud mam prozradit své tajné tipy, určitě dopo-
ručuji dokumentární fi lm AKCEPT mladého režiséra 
Jana Hubáčka. Je to nevšední a objevná sonda 
do současné hudby, zároveň zábavný i dojemný 
fi lmový zážitek. Blanenského diváka jistě potěší, ze 
hlavní aktérkou je místní rodačka - mladá umělkyně 
a performerka Lucie Vítková. 
 Dále bych si nenechala ujít SLAM POETRY SHOW 
na Muzikografu. Jedná se o takovou momentální 
improvizovanou poezii, nečekanou a často vtipnou, 
zkoušející pohotovost a nápaditost „slamerů“.
 Z divadel pak zmíním skupinu PLATA Company, 
která přijede z Prahy s neotřelou loutkovou hrou 
Dvanáct tuctů. Studenti pražské DAMU (Katedra 
alternativního a loutkového herectví) představí svoji 
svěží a kreativní práci.
 Divadlo Kolárka uvede absurdní drama Nosorožec 
(Eugene Ionecso) a také představí novou hru pro děti 
s názvem "Koupily si rybičku..." 
 Letos bychom rádi na festivalu upozornili veřej-
nost na naši snahu o využití sklepního prostoru po 
bývalém hotelu Dukla pro kulturní účely.

Klára Kučerová
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Práce pod Klepačovem 
se protáhnou

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

Patříme mezi přední evropské výrobce radiátorů a konvektorů se zaměřením na skutečné 

potřeby trhu a zákazníků. Klademe důraz na kvalitu výrobků a spokojenost zákazníků, ale 

zároveň se snažíme vytvářet kvalitní podmínky a motivující prostředí pro naše zaměstnance.

V současnosti obsazujeme místa pro zkušeného 

SVÁŘEČE
PLAMENEM
Očekáváme:

• výuční list ve strojírenství výhodou

• aktuální praxi ve svařování alespoň jeden rok

• platný svářečský průkaz na některou z uvedených metod

• znalost čtení výkresové dokumentace

• zručnost, preciznost, spolehlivost

• aktivní přístup k práci

• možnost pracovat ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

• perspektivní práci ve výrobní společnosti

• profesní růst

• dobré platové podmínky – v závislosti na výkonu, 

 zkušení svářeči více jak 140 Kč/hod.

• závodní stravování na pracovišti

V případě zájmu nás kontaktujte osobně nebo písemně na adrese 

Personální oddělení 

ISAN Radiátory s.r.o.,

Poříčí 26, 678 33 Blansko, 

telefonicky na čísle 

605 208 923

nebo e-mailem na 

prace@isan.cz 

 Víte, jak se přede vlna na kolovrátku nebo jak se zdobí kůže technikou tepání? Tato a další řemesla mohli 
vidět návštěvníci jarmarku v Domě přírody Moravského krasu na Skalním mlýně. Některá si mohli i zkusit. 
 Jarmark se konal u příležitosti prvního výročí 
provozu Domu přírody. Bylo možno ochutnat a 
zakoupit regionální produkty – mléčné a medové 
výrobky, perníčky, punkevní pstruhy, alkoholické i 
nealkoholické nápoje. 
 Divadlo Kolárka zahrálo pohádku O Koblížkovi, 

vystoupila kapela Modex Petrovice, losovaly se volné 
vstupenky do Kateřinské jeskyně, děti malovaly na 
kameny, vyráběly svíčky z včelího vosku, vyzkoušely 
si oblek netopýra. Netradiční dílničkou pak bylo 
malování na ponožky. 

-mha-

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

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

Otevírací doba:
po - čt      8 - 16 hodin
pá      8 - 13 hodin

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Spolek zahrádkářů Šebrov oznamuje, že od 10. 8. 2016 zahájila provoz 

PĚSTITELSKÁ PÁLENICEPĚSTITELSKÁ PÁLENICE 
V pálenici je nainstalováno nové pálící zařízení DESTILA KPD 150. Maximální objem kotle je 150 l, 

minimum je 50 litrů kvasu. V pálenici je možné zakoupit kvasinky 

a enzymy pro lepší vykvašení a výtěžnost kvasu.
Od 2.9. začíná v areálu Spolku zahrádkářů (vedle autobusové zastávky) 

sezóna moštování ovoce. Moštování bude probíhat každý pátek 

od  2.9. do 28.10. od 15 do 19 hodin. Cena: 5 Kč/1L moštu

Při 5 a více pytlech ovoce 

je třeba se předem objednat na tel. 728 959 308728 959 308

 Kolona aut čekajících na zelenou. Sem tam některé z nich nevydrží dlouhou časovou prodlevu a 
vjede do kyvadlově řízeného úseku, přestože mu ještě svítí červená. I takový obrázek lze vidět pod 
serpentinami na Klepačov. 

 V současné době došlo k pozastavení prací, které 
mají za úkol zpevnit a rozšířit vozovku v serpentinách 
ke Klepačovu. „Po odkrytí povrchu se zjistilo špatné 
podloží a zvětralá skála,“ uvedl místostarosta města 
Jiří Crha. Podle něj bude zřejmě nutné vystavět 
opěrnou zeď dlouhou zhruba sto metrů. Špatný 
stav podloží se nedal předvídat, protože původní 
geologické průzkumy georadarem jej neodhalily. 
 „Nyní hledáme někoho, kdo nám vyprojektuje pod-
klady na další práce. Nejsme schopni říct, jak se to 
bude časově dál vyvíjet,“ sdělil vedoucí blanenského 
oddělení Správy a údržby silnic Jihomoravského kra-

je Miloš Bažant. „Pravděpodobně se nevyhneme ani 
nějakému dočasnému provizornímu řešení,“ dodal. 
 Semafory jsou nastaveny tak, aby čtyři minuty 
zůstal opravovaný úsek volný. „Je to proto, že se v 
těchto dnech kácejí stromy ve svahu, tak aby mohli 
dělníci vždy nějaký ten strom pokácet, když tam ne-
jedou auta,“ vysvětlil Bažant s tím, že některé stromy 
je třeba vykácet, aby dále nezatěžovaly svah. 
 Původně plánovaná částka na opravy silnice či-
nila osm milionů korun; ta se však výrazně navýší. 
Rekonstrukci úseku hradí Jihomoravský kraj. 

-mha-

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota 
tel. 516 411 150, tel. 516 411 150, 
hostinecmlyn@email.czhostinecmlyn@email.cz

Přijďte k nám! Přijďte k nám! 
- stylové prostředí- stylové prostředí

- česká kuchyně- česká kuchyně
-  denní menu-  denní menu



Kytarový fenomén Michal 
Pavlíček přijede do Blanska
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 Známý blanenský kytarista Miloš Pernica pořádá kytarové koncerty v Blansku již mnoho let. Na letošní 21. září 
si pro blanenské rockové fandy připravil skutečnou lahůdku. Do Blanska přijede legenda české kytary Michal 
Pavlíček společně s dalšími skvělými muzikanty. Předskokany jim bude blanenská partička HD Acoustic.

 Desítky let znají příznivci nejkvalitnější domácí rockové 
hudby Michala Pavlíčka coby vrcholného kytarového vir-
tuóza a řadí jej vedle ikonických kolegů Radima Hladíka, 
Luboše Andršta anebo Miloše Doda Doležala. Rovno-
cennou složkou jeho hudební osobnosti je ovšem i jeho 
autorský potenciál. A fakt, že se od komponování rockových 
skladeb a písní postupně dostal až k práci s velkými celky 
a symfonickými orchestry. Vrcholná a originální Pavlíčkova 
podvojnost je v domácím, ale i v mezinárodním měřítku 
zcela unikátní.
Upozornil na sebe už během 70. let jako podstatný člen 
amatérské, ale velmi zdatné skupiny Expanze. Záhy pak 
přešel do profesionálního tábora ke kapele Bohemia. A z 
následného setkání s Michalem Kocábem vznikl před zá-
věrem dekády zásadní Pražský výběr, v němž se Pavlíček 
ve větší míře začal prosazovat jako skladatel a aranžér. 
Souběžně tvořil páteř skvělého tria Horký dech Jany Koub-
kové a nasbírané hráčské a autorské zkušenosti rozvinul 
ve Stromboli s Bárou Basikovou, pro leckoho snad vůbec 
neoriginálnější skupiny české rockové historie.
 Následovaly projekty BSP (pro só-
listu skupiny Kamila Střihavku napsal 
velehit Země vzdálená, zdaleka pře-
sahující dobu svého vzniku), brilantní 
instrumentální ansámbl Big Heads, 
anebo hvězdná sestava Supergroup. 
Spolupracoval s významnými hu-
debníky i jiných žánrových oblastí 
(Richard Muller, Jiří Stivín, Miroslav 
Vitouš). Napsal hudbu ke třiadvaceti 
divadelním představením, několika 
baletům, féériím Laterny magiky, k 
televizním inscenacím a seriálům 
(celkem čtyřicet titulů, i zahraničních, 
např. série BBC Červený Bedrník, 
Merlin IV, i k několika celovečerním 
fi lmům - např. Odcházení Václava 
Havla).  
 Jeho jméno fi guruje na více než 
sedmdesáti CD a DVD, hudbu řady z 
nich kompletně vytvořil. Byl ústřední 

postavou přes deset let vysílaného hudebního pořadu ČT 
Na Kloboučku. Je držitelem zlatých i platinových desek a 
také dvou cen Anděl. Především je ale maximálně tvořivou 
osobností, neustále hledající nové cesty výrazu.
 Momentálně stojí Michal Pavlíček v čele formace, jíž 
říká Čombeband. Právě s touto skupinou se objeví 21. 
září v sále blanenského Dělnického domu a slibuje pu-
bliku skladby rychlé a dynamické, tajemné a přemýšlivé, 
odlehčené a provokativní. Bubeníkem je ultratechnik Miloš 
Meier (Drumming Syndrome, Dymytry), baskytaristou 
elastický Martin Ivan (Mother´s Funkers, Precedens), na 
jejichž mladistvou energii kapelník vsadil už před několika 
lety. Trojici podle časových možností rozšiřuje klávesista 
Michal Nejtek (Koller Band, Agon Orchestra), absolvent 
kompozice na Hudební akademii a frekventovaný autor 
soudobé vážné hudby. 
 Vstupenky si můžete koupit v informační kanceláři 
Blanka nebo přímo u Miloše Pernici v ZUŠ v Blansku, tel. 
606 443 029. 

-r-

Foto: Michal BaumbruckFoto: Michal Baumbruck



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Z Blanska až do Ria

Jsi manuálně zručný? 
Chceš si přivydělat? 

Hledáme

BRIGÁDNÍKa
na drobné práce 

v provozovně v Blansku. 

tel. 777744888

726. srpna 2016

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* www.missiva.cz. Přírodní produkty, sport – 
kondice – vitalita, síla - rychlost - vytrvalost. 
30% Zde - 602882227.
* www.missiva.cz. Prací i úklidové prostřed-
ky pro alergiky bez fosfátů bez nerozložitel-
né chemie. 30% Zde - 602882227.
* [NABÍDKA PRÁCE]: Pomocníčka do ku-
chyně - penizon Statek Samsara - Klepačov. 
Mail: info@statek-samsara.cz
* Nabízím bydlení staršímu pánovi (paní) za 
práci správce výrobního areálu (rozsah 2 - 3 
hod. denně). Přivýdělek ve výrobně možný. 
Blansko. Tel. 722900929.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Kvalitní letošní med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena: 120,- Kč/kg - květový (světlý), 
140,- Kč/kg - smíšený (tmavý) po 1 a 5 kg. Po 
domluvě dovezu větší množství do BK a Boskovic. 
Tel. 723967473.
* Mladé andulky, cena 100 Kč. Tel. 737902404.
* Chatu v Petrovicích u Blanska - elektřina, voda, 
parkování, pozemek je oplocený 381m²,  výhled 
na krásné západy slunce. Cena 790.000Kč. Tel. 
721833167.
* 2+1 (upravený na 3+1) v Blansku vedle dopravního 
hřiště (ulice Absolonova). Byt je v osobním vlastnic-
tví, s dvojitou lodžií, šatnou a sklepem. RK NE! Cena 
1.750 000 Kč. Tel. 736105084.
* Retro nábytek s kulatými rohy (trojdílná skříň, 
2x noční stolek, komoda se zrcadlem), barva - ží-
haný mahagon. Nutno vidět. Cena dohodou. Tel. 
607619790.
* Mladé andulky 100 Kč a mladé korely 200 Kč. Tel. 
737902404.
* Starší rodinný dům 3+1 v části města Jestřebí. 
Ihned volný. Tel. 774279107.
* Ovocný sad - louka u Kuřimi, 3300 m² za 120 tis. 
Kč. Tel. 605529478.

* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k 
dlouhodobému pronájmu. Tel. 602882227.
* Pronajmu dva světlé velké pokoje + příslušenství, 
6500 Kč včetně všeho jednomu dospělému. Tel. 
602882227.
* Nabízím staré trámy z bouračky. Tel. 721202441.
* Hledám pronájem bytu 2+1 v Blansku bez RK. Tel. 
721833167.
* Koupím garáž v lokalitě Sever, Dvorská ulice, nad 
přehradou. Cena dohodou. Tel. 723503291.
* Kdo nesbírá body na knížky z Alberta? Nabídněte, 
chci je pro vnučku. Tel. 722650359.
* Žena 51 let 160 cm, rozvedená, inv. důchodkyně, 
dlouhodobě sama, hledá přítele. Ve dvou se to lépe 
táhne. Jen volat: 722955018.
* Vyměním městský byt 1+1 na Ant. Dvořáka za 
městský byt 1+1 Údolní, 9.května. Tel. 724571371 
- volejte po 19. hod.
* Pronajmu garáž na Zborovcích. Za 700,- /měs. 
Tel. 606884994.
* Žena ve věku 54 let, rozvedená, hledá přítele a 
kamaráda pro společné chvíle, později možný i vážný 
vztah. Samota je zlá. Tel. 728370524.
* Koupím garáž v Blansku na Podlesí, platba ihned. 
Nabídněte na tel. 724249451.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ     

PRONAJMU - PRODÁMPRONAJMU - PRODÁM
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

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

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Blanka oznamuje
Aktuální předprodej:
BIO STORY – Divadlo MALÉhRY – 6.9.2016 v 19:00 
h, cena 200 Kč.
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio – 21.9.2016 
v 19:30 h, Dělnický dům. Cena v předprodeji 300 Kč 
dospělí, 260 Kč senioři a děti do 15 let.
PIVNÍ POUŤ ČERNÁ HORA – 24.9.2016 od 12:00 h, 
Pivovar Černá Hora. Cena v předprodeji 200 Kč, na 
místě 250 Kč.
MINIPÁRTY s Karlem Šípem a J.A. Náhlovským – Děl-
nický dům – 22.9.2016 v 19:00 h, cena 290 Kč.
Divadelní představení Herci jsou unaveni – 9.10.2016 v 
19:00 h, Dělnický dům. Cena 350/330/310 Kč.
Veselá trojka Pavla Kršky – 16.10.2016 ve 14:00 h, 
Dělnický dům. Vstupné 200 Kč.
VOXEL + POKÁČ – 5.11.2016 v 19:00 h, Katolický dům. 
Vstupné 160 Kč.
Aktuálně v prodeji:
Publikace Jeskyně ČR na historických mapách – repre-
zentativní publikace RNDr. Petra Zajíčka představuje 
nejvýznamnější historické mapy českých jeskyní, osoby, 
které se podílely na jejich tvorbě a období jejich vzniku 
s mnohdy neobvyklými příběhy. Součástí publikace je 
box se 46 rozkládacími věrnými kopiemi historických 
map. Cena 795 Kč.
Tričko Šnek Krasík – suvenýr z Moravského krasu pro 
nejmenší návštěvníky, v prodeji v dětských velikostech. 
Cena 150 Kč.
Veselice – od nejstarší zmínky až po současnost – al-
manach vydaný u příležitosti 3. setkání rodáků a přátel 
obce. Cena 200 Kč.
Pozvánka:
Půlmaraton Moravským krasem – sobota 27. srpna 
2016 od 12:30 h na nám. Republiky v Blansku. Největší 
městská sportovní akce nabídne všem zájemcům ně-
kolik tras (Lidový běh – 800 m, Městský běh – 2,4 km, 
běhy nejmenších dětí) a vyvrcholí startem půlmaratonu 
v 16:00 hod. Po celou dobu bude na náměstí probíhat 
bohatý kulturní i doprovodný program, jehož hlavním 
bodem je koncert skupiny Fleret ve 14:30 hodin.
 
Blanenská informační kancelář Blanka, Rožmitálova 
6, 678 01 Blansko, tel.: 516 410 470 , e-mail: infocent-
rum@blansko.cz, www.blansko.cz, www.blanensko.cz

-MaT-

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

EXOTIKA  2016/17 - slevy až 34% nebo dítě ZCELA ZDARMAEXOTIKA  2016/17 - slevy až 34% nebo dítě ZCELA ZDARMA
* BALI * DOMINIKANA * EGYPT * EMIRÁTY * FLORIDA * HAVAJ * 
* KAPVERDY * KUBA * KOSTARIKA * MALEDIVY * MAURICIUS *
* PANAMA * SRI LANKA * THAJSKO * VIETNAM * ZANZIBAR, aj. *

HORY – ČR + EVROPA:  VL.DOPRAVOU I AUTOBUSEMHORY – ČR + EVROPA:  VL.DOPRAVOU I AUTOBUSEM
LETECKÉ POBYTY i poznávací = pro SENIORY +55! 

PLAVBY LUXUSNÍ LODÍ - EVROPOU i KARIBIKEM 
Těšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetuTěšíme se na Vaši návštěvu nebo na internetu

Rádi poradíme dle Vašich přání a našich zkušeností 
DO SVĚTA OD NÁS = 25 let GARANCE PRO VÁS!

 Když Míša Hrubá na konci roku 2012 přebírala ocenění za třetí místo v kategorii starších žákyň 
v celkovém bodování Okresní běžecké ligy, tak určitě ani nepomyslela na to, že o necelé čtyři roky 
později bude bojovat o účast ve fi nále skoku vysokého v brazilském Riu. A určitě na to nepomyslel 
nikdo z nás. Nicméně je to skutečně tak a Míša 18. srpna bojovala v kvalifi kaci. Míša neprodala svou 
kůži lacino a určitě nám neudělala ostudu, ale kvalifi kační limit 194 cm byl nad její síly a tak skončila 
před branami fi nále.
 Atletickou disci-
plínou číslo jedna 
je pro Míšu aktu-
álně skok vysoký, 
ale začátky všech 
kvalitních atletů je 
třeba hledat v pes-
trosti a rozmanitosti 
široké škály atletic-
kých disciplín. Hody, 
skoky, běh přes pře-
kážky, rychlostní i 
vytrvalostní disci-
plíny. To vše Míšu 
potkávalo na trénin-
cích v AK Blansko 
Dvorská, kde až do 
roku 2012 působila. 
K tréninkům přistu-
povala vždy pocti-
vě. Jejími hlavními 
přednostmi byla 
především cílevě-
domost a snaha se 
poprat s náročností 
tréninku. Před koncem svého působení v AK Blan-
sko Dvorská trénovala i 4 krát – 5 krát týdně a tak 
je evidentní, že její úspěchy nejsou dílem náhody. 
Každý postupem času dospěje k určité specializaci 
a u Míši tomu nebylo jinak, ale rozhodně není dobré 
se specializovat moc brzy. Předčasná specializace, 
především u dětí až do žákovských kategorií, sebou 
může nést zdravotní komplikace případně po něja-
ké době zjištění, že zrovna tato disciplína není tím 
správným šálkem kávy.
 Proto se není co divit, že v roce 2012 se Míša 
Hrubá objevovala na startech závodů zařazených do 
seriálu Okresní běžecké ligy. Jednostrannou zátěž 
skoku vysokého vhodně kompenzovala i vytrvalost-
ním během, byť tato disciplína byla pro ni oříškem. 
Určitě jí více svědčily krátké rychlé tratě, ale i přes 
to se s nástrahami těch delších zvládla poprat. Za 
zmínku určitě stojí připomenout, že v roce stihla Míša 
absolvovat ve své kategorii závody při Ráječkovské 
desítce, Skalické desítce, Jarní pětce na dráze, 
Boskovických bězích, Běhu Černou Horou, Svitava 
krosu nebo Běhu kolem Klostermannovy studánky. 
Samozřejmě to je výčet závodů v seriálu OBL. 
Těch dráhových závodů a účastí na vícebojích bylo 
podstatně více. Byla jedna z mála, která se těchto 
závodů účastnila pravidelněji. Bohužel se tento trend 
nemění a kluci i holky v dětských kategoriích moc 
závodit nechtějí. Třeba je přečtení tohoto článku 
osloví a příběh Míši Hrubé bude pro ně tou správnou 
motivací. Pokud se však rozhodnete pro atletiku, 
chce to hodně vůle, trpělivosti a vytrvalosti. Je to 
totiž „běh na dlouhou trať“.
 Již v období žákovských kategorií se Míša pohybo-
vala na těch nejvyšších místech republikové atletiky. 
A nejednalo se pouze o skok vysoký. V roce 2011, 
ještě jako mladší žákyně, vybojovala dvě medaile na 
Mezinárodních atletických hrách mládeže (EKAG). 
Bylo to 2. místo ve skoku dalekém, kde skočila neu-
věřitelných 509 cm a také 3. místo ve skoku vysokém. 
V roce 2012 vybojovala na Mistrovství Moravy a Slez-

ska ve vícebojích 2. místo v sedmiboji. Zde získala 
celkem 4113 bodů a např. po šesti disciplínách, které 
měla za sebou, byla schopná uběhnout závěrečných 
800 metrů v čase 2:31,36 s. Z halového Mistrovství 
Moravy a Slezska v roce 2013 si pak přivezla celkem 
4 zlaté medaile (60 metrů př., dálka, výška, běh na 
150 metrů). V témže roce vybojovala na Mistrovství 
ČR starších žákyň v sedmiboji 2. místo a to ziskem 
4889 bodů.
 Dodnes stále drží nejlepší okresní výkon na 60 
metrů překážek, ve skoku dalekém i vysokém, v 
běhu na 150 metrů, v hodu oštěpem i vrhu koulí. Až 
do letošního roku držela také klubový rekord na 200 
metrů překážek. O tento primát jí ale připravila Anna 
Kalincová, taktéž z AK Blansko Dvorská, která letos 
zaběhla tuto trať v čase 31,89 s. Je vidět, že každý 
rekord je k překonání. Jen je třeba vytrvat v poctivém 
tréninku a jít si za svým cílem.
 Míšin aktuální osobní rekord je úctyhodných 195 
cm a nebude dlouho trvat a budou to magické dva 
metry. Kromě toho, že je držitelkou českého rekordu 
ve skoku vysokém, je zde spousta úspěchů na me-
zinárodní úrovni jak v dorostenecké, juniorské tak i 
v kategorii dospělých.
 Tím posledním zápisem je zlatá medaile z juni-
orského mistrovství světa v polské Bydhošti, kterou 
vybojovala 24. července 2016. Začátkem července 
2016 to byla fi nálová účast na Mistrovství Evropy 
v Amstredamu, kde však bojovala s již dospělými 
soupeřkami. V červnu 2016 se umístila na druhém 
místě na mítinku Diamantové ligy v norském Oslo. 
V červenci 2015 zvítězila na Mistrovství světa do 17 
let a v roce 2014 to byla bronzová medaile z Letních 
olympijských her mládeže v čínském Nanjingu.
 Jistě nejeden běžec z Okresní běžecké ligy, jí držel 
pěstičky a škoda jen že to nevyšlo. Ale nevadí, za 
čtyři rok v Tokiu to jistě „zacinká“. A určitě budeme 
rádi, když si Míša vzpomene, kde se její atletická 
kariéra začala.

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

777 887 700, 516 412 100

26. srpna 20168

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

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

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

Výměny a opravy autoskel PRO VŠECHNY ZNAČKY OSOBNÍCH A UŽITKOVÝCH VOZŮ

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

TOP AUTOSALON BLANSKO - autoskla

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329
678 01  Blansko
www.topautosalon.cz

Odjeďte bez obav. Program ŠKODA Plus Vám zaručuje, že je koupě ojetého vozu zcela transparentní a bezpečnou 
záležitostí s možností výhodného financování. Program ŠKODA Plus přináší výhody jako např.: 12 měsíců záruka, výkup 
Vašeho vozu, výhodnější pojištění vozu, čtyřletá záruka ŠKODA AUTO, od prvního uvedení do provozu. Kompletní aktuální 
nabídku najdete na www.skodaplus.cz. 

skodaplus.cz

DŮVĚŘUJTE.
PROVĚŘUJEME MY

Další číslo Monitoru
vychází 9.9.2016

Potřebujete inzerci?
Tel. 606 728 334

 Červencového squashového turnaje se v sobo-
tu 23. od 13:00 zúčastnilo 11 hráčů. Větší polovinu 
tvořili hráči z Brna a tak naši se měli co otáčet.
 Ze dvou základních skupin, kde se hrálo jen na 
dva sety do 11 bodů postupovali do čtvrtfi nálového 
vyřazovacího pavouka první čtyři hráči. Hráči z 
pátých a šestého místa  vytvořili fi nálovou skupinu 
o 9.-11. místo. V této druhé části turnaje se již 
hrálo na dva vítězné sety podle mezinárodních 
pravidel.
 Vítězem turnaje se stal Jakub Sedláček, který 
porazil Filipa Rozprýma 2:1 (4:11, 11:6, 11:4). 
V zápase o třetí místo zvítězil Tomáš Tauš nad 
Martinem Kopalem také 2:1 (7:11, 11:5, 11:8). 
Páté místo získal Jiří Pánek v utkání s Petrem 
Práškem 2:1 (6:11, 11:6, 11:6). Je nutné říci, že 
účast brněnských hráčů turnaji prospěla. Zápasy 
jsou náročnější  a o nějaký ten schůdek i vyšší 
úroveň. Líbí se jim zde, o čemž svědčí jejich 
vzrůstající počet na každém novém turnaji.
 Věřím, že i na srpnovém turnaji tomu tak bude. 
Bude po dovolených a tak i naši kmenoví se vrátí 
a celkový počet hráčů na turnaji se znovu o něco 
zvýší. Ceny do turnaje pro všechny aktivní hráče 
zabezpečuje ČAD BLANSKO a.s. Jste zváni i vy, 
zatím bezejmenní, nebojte se o svou squashovou 
kůži, můžete se jen zdokonalit. Nezapomeňte se 
však v předstihu přihlásit u asistentek squash 

centra. Je to organizační opatření z důvodu 
zabezpečení výše uvedených cen pro účastníky 
turnaje.

-rl-

Otevírací doba:
 Po 07:00 – 21:00
 Út 07:00 – 21:00
 St 07:00 – 21:00
 Čt 07:00 – 21:00
 Pá 07:00 – 21:00
 So 14:00 – 19:00
 Ne 14:00 – 19:00

Soustředění stolních 
tenistů

 Ve dnech 6.8.2016 – 13.8.2016 se ukutečnilo již 
tradiční soustředění mládeže stolního tenisu KST 
Blansko. V nově zrekonstruované herně jihomorav-
ské Strážnice našla třicítka mladých stolních tenistů 
z Blanska ideální pomínky pro přípravu do nové 
sezony. K dispozici bylo 12 stolů a pro nejmenší děti 
speciální robot.  Ubytování, fotbalové hřiště, koupa-
liště – to vše v jednom místě. Na celé soustředění 
dohlížel současný reprezentační trenér juniorek pan 
Aleš Sviták. Tomu zdatně sekundovali blanenští 
trenéři  - bratři Jiří a Aleš Přikrylovi, Gyurgyik Pavel. 
Ve vysokém tréninkovém tempu a nasazení absol-
vovali mládežníci přes 50 hodin náročného tréninku 
a fyzických cvičení. Právě tohle soustředění je zá-
kladem pro úspěšnou sezonu blanenských žáků. A 
právě naši žáci patří mezi absolutní krajskou špičku 
ve svých věkových kategoriích. Adam Zukal, Ondřej 
Polívka, Michal Petr, Skoupý Michal a Petr, Pokor-
ný Martin, Novohradská Karolína, Přikryl Vojtěch 
a ostatní by jednou mohli navázat na úspěšnou a 
dlouholetou tradici blanenského stolního tenisu. 
Soustředění bylo zakončeno turnajem a společným 
táborákem. A již nyní se děti těší na další rok.

 Blanenští stolní tenisté se budou prezenovat také 
na blížící se akci DEN pro děti v blanenské nemocnici 
dne 3.9.2016. Zájemci o tento sport mohou vyzkou-
šet hru na robotu a blíže se seznámit s tímto sportem. 
Od září bude probíhat nábor dětí do stolního tenisu 
vždy v úterý a čtvrtek od 16 hodin. Další informace je 
možné získat u trenéra mládeže pana Jiřího Přikryla 
na telefonu 603 294 862.
 V nové sezoně se stolní tenisté představí na do-
mácích stolech již 24.9.2016. Naše družstva budou 
bojovat v první lize žen, druhé lize mužů, nejvyšších 
krajských i okresních soutěžích.

Přikryl Jiří


