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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Burčák s Monitorem

 O tom, že uspořádáme v Blansku neformální 
setkání občanů, se v redakci bavíme už dlouho. 
Chtěli jsme jej zorganizovat venku, když bude 
pěkné počasí. Jenže na jaře jsme byli v karan-
téně, v létě zase byla značná část obyvatel na 
dovolených, takže jsme se rozhodli pro září. 
 K myšlence zorganizovat toto setkání nás při-
měla současná situace. Dříve do redakce chodilo 
poměrně velké množství příspěvků od občanů. 
Dnes se však zdá, že Blanenští jsou k tomu, co se 
ve městě děje, tak trochu lhostejní, nebo si zkrátka 
své názory nechávají jen pro sebe. Samozřejmě 
až na výjimky. A také jsou tu ti, jenž se rozhodnou 
se projevit, ovšem činí tak většinou dost negativ-
ně pod rouškou anonymity na sociálních sítích. 
Jako by se báli vyjít s vlastní myšlenkou ven. A 
protože zastáváme názor, že věci se nejlépe řeší 
osobně a na přímo, rozhodli jsme se uspořádat 
první neformální setkání občanů Blanska a dali 
mu název Na burčák s Monitorem.
 Místo pro setkání jsme nevybrali také nijak 
náhodně – o Dukle se toho na stránkách našich 
novin napsalo nepočítaně, tak to aspoň bude mít 
styl :-) Na místě bude stánek s burčákem a vínem 
v režii Vinotéky a sýrárny U Brázdů, další stánek 
s něčím na zub zajistí restaurace Pizzazz. Na 
místě dostanete zdarma drobné pohoštění, také 

sklenku burčáku a budete si moct poslechnout 
živou muziku.
 O co nám jde? Vlastně o nic zásadního. Dá-
váme vám tímto možnost si popovídat o tom, co 
se ve městě děje, postěžovat si, případně si jen 
poslechnout hudbu se sklenkou v ruce. Půjde 
skutečně o neformální a uvolněné setkání všech, 
kteří se zajímají o naše město. Svoji účast mezi 
17. a 18.30 navíc přislíbili starosta města Jiří 
Crha a místostarosta Ivo Polák. Mezi pozvanými 
hosty by se měla objevit také poslankyně Lenka 
Dražilová, místostarosta František Hasoň a další 
osobnosti Blanska. 
 Akce je čistě apolitická. Nečekejte žádné pro-
slovy, žádnou agitaci. Jde pouze o to si udělat 
čas a pobavit se o našem městě. O věcech, které 
možná mnohým z vás leží na srdci a chtěli by si 
o nich popovídat s podobně smýšlejícími lidmi z 
Blanska, s námi z redakce, případně své náměty 
a připomínky sdělit přímo zástupcům města.
 Pokud vás naše nabídka zaujala, dostavte se 
18. září na Duklu kdykoli mezi 15. a 19. hodinou. 
Měli byste se tu dočkat příjemné atmosféry s 
živou hudbou, burčákem, vínkem a pohoštěním 
zdarma. Srdečně vás na Burčák s Monitorem za 
celou redakci zvu.

Martin Müller

Je tu září. Doba, kdy jsme až na výjimky všichni zpátky z dovolené a před námi 
jsou poslední čtyři měsíce v roce. V Monitoru jsme pro všechny občany Blanska 
připravili jedinečnou akci, na které by rozhodně neměl chybět každý občan, který 
se aspoň trochu o naše město zajímá. Akce Burčák s Monitorem proběhne v pátek 
18. září odpoledne na Dukle.

Splňujeme podmínky nového realitního zákona 

č. 39/2020 Sb. platného od 3. 3. 2020

Již téměř 30 let zkušeností na trhu s nemovitostmi. Rádi i vám 
pomůžeme při prodeji nebo pronájmu

• zprostředkujeme prodej domů a bytů

• zpracujeme posudky pro dědické řízení

• právní a ekonomické poradenství
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Soutěže i skvělá hudba. 
BAMBIFEST opět nezklamal

Další číslo 

Monitoru 

vychází 25. 9. 2020

Freddieho sloupek
Po prázdninách...

 ...je každý generálem... Děti ve školách si vyměňují 
zážitky z prázdnin, tu dobrodružných, tu zábavných, 
někteří jedinci se snaží trumfnout druhé tím, že se 
chlubí, v jaké exotické zemi letos byli.
 Ti odrostlejší se zase mohou chlubit čundrem 
nebo romantikou (však znáte fi lm „Pomáda“, ne?), 
ale společným jmenovatelem prvního měsíce, který 
nás nemilosrdně směruje k podzimu je prostě konec 
válení a urputného slunění (dobrovolného i toho 
druhého).
 Prvňáčkům obličeje září (to by bylo hezké jméno 
pro kalendářní měsíc, ne?), protože se do školy 
těší. Těm starším už tolik tváře nezáří a učitelské a 
profesorské sbory se hromadně zajímají o klasické i 
alternativní léčby traumat, spojených s přicházejícím 
nervovým vypětím...
 Září v mém případě propuklo zajímavým způ-
sobem. Celé léto nepamatuji, že by mě poštípal 
nebo obtěžoval byť jediný komár. Je to téměř k 
nevíře, nicméně je to opravdu tak. A pak přijde první 
školní den, respektive noc a já se v jejím průběhu 
probouzím za zvuku protivného bzučení a ráno to 
skoro vypadá, jako bych spal pod širákem. Zřejmě 
i komáří omladina zasedla do pomyslných školních 
lavic, aby se začala učit, jak nám správně pít krev. 
To, že existují přírodní i umělé repelenty malí komárci 
úspěšně ignorují, zřejmě se v osnovách nedostali ke 
kapitolám, které popisují, že jim mají být nepříjemné 
a mají letět do pr... Prostě jinam...
 Ale přírodní komáři se dají přežít. Kdyby u toho 
tak nepískali, byla by mi jejich existence ukradená. 
„Přileťte, nacucejte se, jen u toho nedělejte kravál 
jako strejcové v hospodě a nechte mě, abych se 
vyspal, já mám krve dost, všechnu ze mě stejně 
vysát nemůžete...
 Horší jsou ti komáři uměle vytvoření... Proti nim 
je obrana velmi problematická, ne-li úplně nemožná. 
Příznaky jejich činnosti se dají snad malinko odvrátit 
vytrvalou ignorancí hromadných sdělovacích pro-
středků, nejlépe i s omezením sociálního kontaktu 
tak, jak jej známe... Jenže to je utopistická předsta-
va...
 Někteří z těchto komárů mají prapodivný náhled 
na svět. Žijí si ve své bublině a lidu sprostému před-
hazují sem tam nějaké sousto... Obvykle to bývají 
sousta předvolební. Někdo jim na to naletí, já se 
snažím jejich náhlý zájem o můj blahobyt ignorovat... 
Krásně vonící laskomina může být totiž kontamino-
vána smrtícím jedem...
 Ale ono to nějak dopadne... Jak říká klasik, zejmé-
na proto, že se ještě v lidské historii nikdy nestalo, 
že by něco nějak nedopadlo...
 Ale to už záleží taky na nás. Abychom se nezavřeli 
pro změnu ve svých vlastních bublinách, ale byli 
vnímaví a učenliví... Abychom si pamatovali ty, kteří 
plní své sliby a příště ignorovali ty, kteří nejen, že je 
neplní, ale prodávají nám na první pohled krásnou 
a zářnou budoucnost, abychom následně zjistili, že 
ten prodaný zajíc buď v tom pověstném pytli není 
vůbec anebo je dávno chcíplý...
 Hlavu vzhůru, zítra zase vyjde Slunce a snad 
budete mít všichni...
 ... neobyčejně krásný 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
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Doběhněte si k nám zas Doběhněte si k nám zas 
pro REEBOKY a ADIDAS!p

Od 7.9.2020 nová kolekce sportovní a turistické 

obuvi v prodeji. Využijte slevové karty!

Areál stadionu ASK prokoukl 
 Poničené lavičky na tribuně nahradilo pět set 
nových sedaček v barvách města i FK Blansko. 
„Nové je také opláštění tribuny, vyspravené jsou 
stupně pro stojící diváky, celý stadion získal 
nové oplocení, vjezdové brány i vstupní branky,“ 
vyjmenoval blanenský starosta Jiří Crha s tím, že 
samostatný vstup v zadní části stadionu budou 
při fotbalových zápasech využívat fanoušci hos-
tujících klubů, kteří mají vlastní oddělený sektor v 
zadní části stadionu včetně antivandal koridoru. 
Nová bude i hlavní brána na stadion.  
 Fotbalisté a atleti mohou také využívat šatny 
a další zázemí v nově zrekonstruované budově 
bývalé ubytovny umístěné u hlavního vstupu, 
která nyní slouží jako zázemí sportovních aktivit. 
Budova má nové vytápění i přívody inženýrských 
sítí, fasáda i střecha byly zatepleny, vybudována je 
přístupová rampa pro hendikepované. Došlo také 
k předláždění plochy mezi bývalou ubytovnou a 
sportovní halou ASK. 
 V bývalé ubytovně nechybí kromě šaten pro 
atlety a fotbalisty ani prostory pro Českou unii 
sportu či Služby Blansko. Ty budou muset v 
průběhu příštího roku vyklidit prostory v objektu 
krytých lázní, které se budou bourat, aby se na 
jejich místě vybudoval nový bazén. 
 Podle Jiřího Crhy se do stadionu ASK neinvesto-
valo desítky let. „Proto jsem rád, že zastupitelstvo 
města souhlasilo s jeho rekonstrukcí a podařilo se 
nám v rekordním čase provést nezbytné opravy 
na tomto stadionu,“ doplnil starosta. 
 „Těší mě, že se podařilo zase o kousek dál po-
sunout stav Sportovního ostrova Ludvíka Daňka. 
Sport je v Blansku atraktivní, věnuje se mu hodně 
lidí. Doufám, že to není poslední investice a že 

budeme pokračovat v dalším zlepšování zázemí,“ 
uvedl místostarosta František Hasoň.
 Pro blanenské fotbalisty má rekonstrukce areálu 
obzvláště velký význam. O prázdninách se jim 
podařil historický úspěch, když postoupili do 2. fot-
balové ligy. Dosavadní prostory šaten pro domácí 
a hosty tak bude nutné při konání druholigových 
zápasů nutné rozšířit o další zázemí. „Je však 
důležité zmínit, že stadion ASK by město, kterému 
patří, opravovalo i bez ohledu na postup, rekon-

 Místo bytů dámské a pánské šatny, toalety pro veřejnost, klubovny a kanceláře. Proměnou ovšem neprošla jen budova bývalé ubytovny, ale také sa-
motný stadion ASK. Atleti, fotbalisté, další sportovci i sportující veřejnost tak získali moderní zázemí. Do rekonstrukce stadionu ASK město investovalo 
celkem šest milionů korun. Šestnáct milionů pak stály opravy bývalé ubytovny. 

strukce oplocení i tribuny už byla nutná," podotkl 
Crha.
 „Musím v první řadě poděkovat městu, že našlo 
prostředky na rekonstrukci tribuny i zázemí. Jsme 
rádi, že se podařilo vytvořit adekvátní prostory i pro 
naše potřeby. Věříme, že nás domácí fanoušci přijdou 
podpořit a že na druholigových zápasech naplníme 
maximální kapacitu nově stanovenou F:NL na 1500 
osob,“ doplnil předseda FK Blansko Zdeněk Veselý.

-mka-

 Květnový termín nevyšel, ale ten zářijový už ano. Zámecký park tedy od pátku do soboty hostil osmý ročník rodinného festivalu BAMBIFEST. Zábavu 
si na něm našel každý, nejen ti nejmenší. 

 Pravděpodobně kvůli strachu z koronavirové 
nákazy na akci nebylo sice tak narváno, jako v 
předchozích letech, ale všichni příchozí si ji jistě užili 
naplno. 
 Třicet stanovišť, na nichž si děti zahrály mnoho 
her a vyzkoušely různé činnosti, obstaraly místní 
neziskové organizace nabízející volnočasové krouž-
ky pro děti a mládež. Kdo si tedy nebyl jistý, jaký 
kroužek by jeho ratolesti mohly navštěvovat, dostal 

ucelené informace o nabídce mimoškolních aktivit. 
Kdo tíhne ke sportu, měl možnost seznámit se s 
atletickým oddílem, baseballovým, basketbalovým 
nebo hokejovým týmem. Anebo je libo raději umění 
či skaut? BAMBIFEST nabídl od všeho něco.
 Na stanovištích děti plnily úkoly, za jejichž splnění 
získávaly odměny. Mimo to byl zajištěn bohatý pro-
gram na podiu, sestávající z hudebních, divadelních 
a sportovních představení.

 Akci doplnil ještě soutěžní hudební festival be.
FEST. V pátek odpoledne vystoupil jako předskokan 
Ríša Dobiášek. O přízeň poroty a diváků se následně 
utkaly kapely Kořeny, Zkusmeto, aKamarádi a Kos-
monopol. Jako speciální host diváky potěšila brněn-
ská skupina VeHiBa. Vítězem diváckého hlasování 
se stala kapela Zkusmeto a porotu nejvíce zaujala 
skupina Kosmonopol. 

-mka-
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Na kávě s Janem Machem
Jan Mach pracuje na KSMB jako vedoucí kina a dramaturg. V souvislosti s prezentovanými 
změnami jsem jej pozval na kávu. Povídali jsme si o novém logu, nové koncepci kultury, 
chystaných pořadech i o dopadech koronavirové krize na kulturu ve městě.

Sponzor rubriky:

 Co děláte na kulturním středisku? Jaká je vaše 
náplň práce?
 Aktuálně jsem zaměstnán na poloviční úvazek 
jako vedoucí kina a na poloviční úvazek pracuji jako 
dramaturg v KSMB, které se nově prezentuje pod 
značkou Kultura Blansko. Starám se o chod kina, o 
jeho program, o to, jak vypadá navenek a samozřejmě 
o jeho vnitřní chod. Co se týká dramaturgie , připravuji 
kulturní kalendář akcí, nový web a samozřejmě se 
podílím hlavní měrou na dramaturgii, čili domlouvám 
kulturní programy na letošní a příští rok. Na první po-
loletí příštího roku už je program ze tří čtvrtin hotový, 
pomalu začínáme domlouvat pořady na druhé pololetí 
2021.

 Jak vypadá váš běžný pracovní den?
 V kině sestavuji program, starám se o propagaci, 
takže měním v rámech plakáty, starám se o přípravu 
a výlep plakátů po městě i mimo něj, řeším problémy 
technického rázu, zaměstnance, starám se o po-
kladní systém… Plním Facebook kina, tvořím texty 
na plakáty, zajišťuji tisk. Práce je hodně, aktuálně 
se mi v kině hodně uvolnily ruce, protože máme no-
vého promítače, který se kompletně postará o chod 
promítací kabiny a o technické zajištění pronájmů v 
kině. Budu se tak moct více věnovat rozvoji kina a 
práci dramaturga.

 Je pravda, že k tomu všemu děláte ještě další 
práci?
 Aktuálně už ne. Ještě o prázdninách jsem spo-
lupracoval na přípravě festivalu Maraton hudby 
Brno. Organizace mi vzala spoustu času, stála mne 
prakticky veškerou loňskou dovolenou. Tento festival 
jsem organizoval poslední tři roky, letos jsem tu byl v 
roli mentora a bylo to nejspíš mé poslední fungování 
zde.

 Jak jste se dostal k práci v blanenské kultuře? 
 Třináct let jsem pracoval v hudební agentuře 
C.E.M.A. a pro Mezinárodní hudební festival 13 měst 
Concentus Moraviae. Začínal jsem úplně od píky – od 
vstupenek, tvorby textů, vytváření návrhů webových 
stránek, naučil jsem se vytvářet kampaně na sociál-
ních sítích, dělal jsem částečně PR, jednal s někte-
rými partnery, pořádal pro ně akce. Byl jsem stage 
manažerem asijského turné Magdaleny Kožené, se 
kterou jsem rovněž dvakrát objel turné po Evropě. 
To je jen zlomek toho, co jsem v agentuře C.E.M.A. 
dělal, práce to byla nesmírně časově náročná, ale 
bavila mě. Po třinácti letech jsem došel do určité fáze 
setrvačnosti, na jakýsi pomyslný konec této dráhy a 
začal jsem pomýšlet na změnu.
 O kulturu v Blansku jsem se začal zajímat začát-
kem roku 2019, kdy bylo vypsané výběrové řízení 
na funkci ředitele KSMB. V této době už jsem vážně 
uvažoval o změně zaměstnání a hlavně jsem chtěl 
zúročit své načerpané znalosti v oboru, takže jsem 
se do výběrového řízení přihlásil, ale nesplnil jsem 
formální kritéria. Novým ředitelem se nakonec stal 
Pavel Langr, se kterým jsme už předtím o kultuře v 
Blansku vedli diskuse. I naše koncepce, se asi v 80 
% shodovaly. V říjnu 2019 jsem nastoupil do kina jako 
vedoucí a zároveň se ujal profese dramaturga.

 Když jsme u té nové koncepce kultury… Jakou 
jste měl připravenou vy?
 Na začátku roku 2019 jsem si důkladně prošel 
město a mapoval, jak tady funguje kultura. A zjistil 
jsem, že kulturní program v pojetí KSMB byl gene-
račně zaměření hodně jednostranně. Moje koncepce 
vycházela z takzvaných pěti „P“.
 Program. Zde jsem chtěl vytvořit jednoznačně 
pestřejší nabídku. Program by neměl vycházet jen z 
masově úspěšných představení, ale měly by se dělat i 

menší akce pro míň lidí. Ty by měly dávat větší smysl 
v kultivování kulturního prostředí ve městě. Rozhodně 
bych nechtěl upustit od velkých mainstreamových 
akcí, ale z mého pohledu bychom i do nich měli 
vkládat něco nového. 
 Propagace. Web, plakáty, Facebook – všechny 
tyto věci by bylo třeba změnit. Veřejnost musí mít 
k dispozici přehledný kalendář akcí KSMB, sociální 
sítě i web. Na propagaci akcí a instituce samotné je 
třeba zapracovat v maximální možné míře.
 Propojení. Zjistil jsem, že spolupráce KSMB a 
ostatních pořadatelů by mohla fungovat lépe. A když 
už KSMB na nějakém pořadu participuje, není přitom 
vidět. Propojení tedy znamená, že bych chtěl spolu-
pracovat s ostatními organizátory kulturních akcí ve 
městě a plánovat kulturu společně. I z toho důvodu 
považuji za nutné vypracovat plánovací kalendář 
akcí s přehledným výstupem na webu blansko.cz. V 
uplynulém roce jsem se setkal s mnoha lidmi, kteří v 
Blansku dělají kulturu a vzájemné propojení všech, 
kteří v Blansku organizují kulturní akce, vidím jako 
nezbytnost dalšího fungování.
 Prodej online. Tento bod je docela jednoznačný, 
prodej vstupenek online v Blansku dosud nebyl, 
přičemž ve většině ostatních měst funguje již mnoho 
let. Je to krok dopředu nejen z hlediska pohodlí těch, 
kteří si vstupenku na webu koupí, ale jedná se také 
o velkou administrativní úlevu pro nás. Tento bod se 
nám již podařilo zrealizovat, vstupenky na naše akce 
prodáváme prostřednictvím sítě Ticketportal. Nezna-
mená to ale, že prodej tištěných vstupenek zrušíme, 
ten samozřejmě běží a bude dál také v Informační 
kanceláři Blanka. 
 Provoz. Pod KSMB spadají tři domy – galerie, 
Dělnický dům a kino. Provoz obstarávají zaměstnanci 
na mnoha frontách, je potřeba mít vizi a plánovat. 

 V jakém smyslu?
 V Dělnickém domě jsme například udělali nový 
zasedací pořádek, což nemalou měrou zvýší komfort 
diváků, kteří přijdou například na divadlo. Zde jsem 
vycházel ze svých dosavadních zkušeností; v rámci 
koncertů Concentus Moraviae jsem se podílel na 
stavbě židlí asi ve třiceti různých objektech. Zjistil 
jsem, že v Blansku jsou lidé směstnaní v řadách jako 
sardinky a od třetí řady dál už příliš nevidí. Z kapacity 
jsme ubrali asi třicet pět míst a posadili prvních deset 
řad tak, aby diváci nebyli v zákrytu. Za nimi bude 
velká dvouřadá ulička a další řady sedadel. I tak je v 
posledních řadách výhled špatný, takže jsem zadal 
projekt na vyvýšených zadních řad, tzv. elevaci. 
Aktuálně čekáme na hrubý projekt a kalkulaci, poté 
se budeme snažit prosadit realizaci. Se změnou za-
sedacího pořádku souvisí také doplnění ozvučení pro 
zadní řady a balkon při akcích s mluveným slovem.

 Proč došlo ke změně loga a vlastně celé pře-
měně identity KSMB na Kulturu Blansko?
 Staré logo nebylo jednoduše rozeznatelné a bylo 
nevýrazné. Samozřejmě, že se nabízela možnost 
vycházet z nové identity Blanska, k jejíž změně došlo 
před dvěma lety. Zkoušeli jsme to, ale logo v tomto 
duchu stále příliš zapadalo a bylo nevýrazné. Na 
všech akcích, které KSMB pořádá, máme povinnost 
uvádět logo města a na spoustě akcí, které spolupo-
řádáme, se podílí i město Blansko, takže umístění 
dvou skoro stejných log poblíž sebe by znamenalo, 
že lidem vizuálně splynou a při rychlém pohledu je 
nerozpoznají. 
 Jsem toho názoru, že instituce formátu KSMB by 
měla mít výrazné logo, kterým se bude prezentovat, 
k tomu by měla mít jednoznačný dvouslovný název. S 
tímto jsem se trápil velmi dlouho a nakonec nevymy-
slel nic jiného, než kolegové v Boskovicích, dokonce 
jsem to s nimi probíral. 

 Za novou značkou Kultura Blansko si stojím. Logo 
je snadno použitelné a viditelné na sociálních sítích, 
na webu, v médiích, na plakátech, ale i na propagač-
ních materiálech dalších akcí, na kterých se pouze 
podílíme. Staré logo bylo skutečně příliš nenápadné 
a naše práce tak nebyla vůbec vidět, čímž se vlastně 
dostávám k tomu, o čem jsem hovořil už dříve.

 Myslíte, že je to záležitost pouze nového loga?
 Samozřejmě, že ne. Je to i programem, vzájemnou 
komunikací s okolím a partnery, ale i s lidmi, pro které 
akce děláme. Nová značka a nové logo by nám měly 
s propagací naší práce pomoci.

 Proběhne v souvislosti s grafi ckou změnou také 
nějaká změna v koncepci kultury? 
 Program na podzim je v podstatě hotový. Nově jsem 
domluvil na 3. prosince koncert Pokáče, což by měl 
být jeden z těch počinů, jak se otevřít více generacím. 
Pokáč je na jednu stranu velmi oblíbený u mladých, 
zároveň jde o inteligentní zábavu. Dále vystoupí Karel 
Plíhal, budou tu divadla se známými osobnostmi, talk 
show Osmanyho Laffi  ty. Do konce roku jsem chtěl do 
Blanska pozvat ještě Znouzectnost a Visací Zámek. Z 
důvodů stále probíhající koronavirové krize a přesunu 
spousty akcí z jara na podzim, jsem je však musel od-
sunout na rok příští. Ještě letos by měla proběhnout i 
hudební vzpomínka na Karla Gotta a českou písničku; 
za mě dost zajímavá věc, jelikož zde bude hrát velký 
jazzový orchestr a určitě půjde o skvělou podívanou. 
 Příští rok plánuji cyklus šesti jazzových koncertů. 
Dlouho jsem vybíral vhodné místo a jako nejlepší se 
mi jeví klub Gauč na Smetanově ulici, odsud bude 
pocházet i název celého cyklu – Jazzový gauč. Do 
tohoto projektu jsem angažoval výraznou blanenskou 
osobnost, jazzového bubeníka Radima Koláře. Cyklus 
představí různé druhy jazzové muziky, bude na úrovni, 
ale zároveň by neměl stát moc peněz. 
 Několik let jsem se věnoval vážné hudbě a zjistil 
jsem, že Blansko má v této oblasti mezery. Dosud 
pořádalo koncerty vážné hudby Muzeum Blanenska 
na zámku, od příštího roku by měla organizace 
spadnout pod kulturní středisko. Mělo by proběhnout 
šest koncertů – tři na jaře, tři na podzim. Chci, aby na 
zámku zazněla stará hudba a v galerii hudba novější.
 Ve druhém pololetí 2021 chceme uspořádat nějaký 
stand-up. Také bych chtěl pozvat Václava Koptu. Chci 
podpořit i místní divadelní scénu – divadlo Kolárka. 

Rozhodně se budu snažit do Blanska přivést Divadlo 
Bolka Polívky. 
 Do budoucna se mi líbí myšlenka zorganizovat 
nějaký velký koncert nebo hudební festival.

 Na jaře byla dost obtížná situace s karanténou a 
s řadou bezpečnostních opatření. Přesto se akce 
po celé republice konaly. Proč KSMB v průběhu 
léta žádnou kulturní akci ve městě nepodniklo?
 Už nyní vím, že celý podzim se zřejmě budeme 
potýkat s dozvuky krize, která tu proběhla a vlastně 
stále probíhá. Mohu říci, že i na ty nejmasivnější 
akce, které za běžného provozu bývaly vyprodané, 
se vstupenky prodávají dost špatně. 
 Co se týká Dělnického domu, využili jsme celo-
státní karanténu k tomu, že jsme začali práce na 
odvlhčení Dělnického domu o dva měsíce dříve, 
abychom mohli v září otevřít, a provedly se také další 
práce v rámci údržby. V té době tu skutečně nemohly 
probíhat žádné akce. 
 Dalším důvodem, proč žádné akce v létě neproběh-
ly, je fakt, že jsme byli dost silně personálně oslabeni a 
na organizaci akcí nebyl čas. V dlouhodobé pracovní 
neschopnosti byla produkční, ředitel, asistentka, 
krátce jeden z údržbářů. 
 Venkovní akce jsme v létě žádné nepořádali, jelikož 
nám to nebylo doporučeno naším zřizovatelem, a to 
z důvodů nepředvídatelné epidemiologické situace, 
která se měnila ze dne na den. Pro město bylo ne-
žádoucí, aby se Blansko stalo ohniskem nákazy. 

 Ale minikino na Dukle proběhlo poměrně 
úspěšně, zde jste žádné podobné doporučení 
nedostali?
 Ne. Je to akce menšího rozsahu, než akce typu 
Gulášobraní.

 Kdo přišel s myšlenkou akce Zažít Blansko 
jinak?
 S původní myšlenkou přišli již v květnu loňského 
roku Lukáš Dlapa a Pavlína Komínková. Já sám jsem 
se o ní dozvěděl loni na podzim a na konci roku už 
jsme naplánovali první konkrétní obrysy, jak by akce 
mohla vypadat. Kultura Blansko zde funguje v roli 
koordinátora, částečně dramaturga, ale hlavně se 
staráme o technické zajištění, propagaci a PR, což 
s sebou nese také fi nanční náklady. 

Pokračování na str. 4
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Hasička v centru města 
dostane novou fasádu

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!

Na kávě s Janem Machem

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

Dokončení ze str. 3
 Zajišťujeme uzavírky, vyblokování parkovacích 
míst na náměstí Republiky, mobiliář, pódium, dodávku 
elektřiny, dezinfekce, vody a mnoho dalších věcí. Akci 
samotnou si vytváří Blanenští sami. 

 Můžete podrobně tuto akci představit?
 Má to být poklidná akce, při které se veřejnosti 
představí centrum bez aut, budou se na ní prezento-
vat místní sdružení, kapely, fi rmy i osobnosti. Jedná 
se v podstatě o sousedskou slavnost. 
 Před budovou ZUŠ budou hrát blanenské orches-
try a kapely, rapeři. Jako zlatý hřeb na tomto pódiu 
vystoupí fantastická blanenská kapela Gustavo Rojo. 
Před kavárnou vedle radnice bude stát pianino. Bla-
nenský klub biatlonistů chystá na náměstí střelbu a 
jízdu na kolečkových lyžích, bude tu udírna, grilovač-
ka, stánek s kávou, stánek s pizzou, kde si budou 
moct lidé upéct vlastní pizzu. Chystá se ohniště s 
kytarou a opékáním buřtů, buskování na Rožmitálce, 
škola DJingu, skákání na trampolínách, prezentovat 
se budou hasiči i policie. Soutěž v rychlopsaní na 
stroji, blešák vyvedený do ulice… Také proběhne 
přemalování budovy hasičky (více na str. 4, pozn. 
redakce).

 Co si od této akce slibujete?
 Vnímám v Blansku dost negativních pohledů Bla-
nenských. Tato akce by měla být možností, jak tento 
pohled změnit. Prostřednictvím této akce se otevírá 
možnost vyrazit do ulic a užít si den se svými sousedy, 
známými, zahodit předsudky a jít se společně bavit. 

 Příští rok snad bude vše v normálu. Z mého 
pohledu by zasluhoval změnu například Den dětí 
v Blansku. Chystáte něco nového?
 Momentálně probíhají jednání s organizátory 
Bambifestu ohledně možného převzetí tradiční pá-
teční prezentace volnočasových aktivit na náš Den 
dětí v Blansku. Jelikož blanenští skauti zakládají 
již třetí oddíl, mají práce nad hlavu a na organizaci 
dalšího ročníku jim nezbývá čas, rádi bychom od nich 
částečně převzali štafetu. Myslím si, že je na čase 
změnit tvář Dětského dne v Blansku a tohle by mohl 
být jeden z kroků dopředu. 
 Asi by nebyl problém požádat agenturu, aby 
sestavila program na Den dětí, v rámci čehož by 
vystoupili umělci z televize. Věřím, že mnoho lidí 
by to dokonce uvítalo. Ale v takovém případě podle 
mě kulturní středisko neplní úlohu, kterou by mělo. 
Myslím, že kultura není jen o předkládání věcí, jež 
člověk vidí v televizi a na internetu. Je to také o tom 
ukázat alternativu k tomu, čím nás krmí média. Neza-
pomenutelný a příjemný den se dá přece prožít i jiným 
způsobem. A přesně tohle dělá právě Bambifest. My 
jej ale kopírovat nechceme, záměrem je celou akci 
vyvážit tak, aby byli nakonec spokojení všichni.

 Chystá se něco nového v kině? 
 Už jsem mluvil o tom, že v kině nastoupil nový 
promítač. Je to mladý člověk, který dva roky zajišťoval 
promítání v pražském třísálovém kině Pilotů, má řadu 

zkušeností, obrovský zájem o kinematografi i a ví moc 
dobře, co dělá. Myslím, že díky naší spolupráci bude 
blanenské kino zase o něco lepším místem.
 Rádi bychom šli více mezi lidi. Na příští rok plá-
nujeme čtyři poklidné odpočinkové akce před kinem, 
jedna z nich by mohla být i taneční, dále festival 
československého loutkového fi lmu a oslavu 100 let 
kina Blansko, na kterou jsem pozval i „zasloužilé“ 
pány promítače, aby lidem ukázali, jak kino fungovalo 
dříve.
 Rád bych, aby vstupní hala kina v budoucnu 
sloužila pouze potřebám kina a byla zde vystavena 
díla s fi lmovou tématikou. Chápu, že různé výstavy 
fotografi í a uměleckých děl ZUŠ jsou mnohdy přímo 
spjaty s Blanskem, ale s kinem už ne. Rád bych pro 
ně v budoucnu našel jiné prostory. Rád bych sem také 
umístil televizi a pouštěl na ní fi lmové upoutávky.
 Chtěl bych dělat nabídky pro školy s pohádkami a s 
dalším programem, nabízet pronájmy a dělat všechno 
tak, aby kino žilo v maximální možné míře i během 
dopoledních hodin. 

 Máte už nějaké scénáře, jak by letos mohlo v 
omezených podmínkách vypadat Vítání sv. Mar-
tina?
 Vítání sv. Martina organizuje mnoho městských 
organizací a je to největší městská akce pod vede-
ním města. Letošní ročník bude muset proběhnout 
v omezených podmínkách. Vypracovali jsme tři 
různé varianty, z nichž je patrné, že celá akce bude 
okleštěná časově a dočká se i změny prostor. Akce 
se uskuteční nejspíš na náměstí Republiky, který je 
nejotevřenějším prostorem v Blansku, takže by se 
nám mělo podařit co nejvíce rozptýlit diváky. Budou 
se muset udržovat rozestupy, místo velkokapacitního 
stanu bude několik malých. Akci chceme i v rámci 
omezení uspořádat. Uvidíme, co přinesou další dny.

 Možná přijdou další změny po nástupu nového 
ředitele. Nemáte strach, že všechny velké plány a 
uskutečněné změny se nebudou novému vedení 
zamlouvat?
 Při své předešlé práci jsem viděl asi 25 příkladů, 
jakým způsobem fungují kulturní střediska a organi-
zace v různých městech a dospěl jsem k názoru, že 
není nic lepšího, než spolupráce ředitel – dramaturg – 
produkční. Tohle je tým, který by měl všude fungovat.
 Já sám si neumím představit, s čím jiným – novým 
– by mohl přijít nový ředitel, než s myšlenkou dělat 
kulturu pro vícegenerační publikum. Podle mě je tohle 
zásadní úloha kulturní organizace ve městě, nabízet 
kvalitní kulturní službu širokému spektru Blanenšťá-
ků. 

 Vy sám se přihlásíte do výběrového řízení?
 Zvažoval jsem to, ale nepřihlásím. Důvody jsou 
dva. Mám rozdělanou spoustu kreativní práce, kterou 
chci dokončit, a myslím si, že takto důležitou pozici 
by se město mělo snažit obsadit primárně rodilým 
Blanenšťákem. Doufám, že najdou někoho opravdu 
schopného.

Martin Müller

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

ZAŘÍ 
všemi barvami

ZÁŘÍ

 V sobotu 12. září proběhne sousedská slavnost Zažít Blansko jinak. Naše město se tak letos poprvé 
připojí k desítkám jiných měst či městských částí po celé republice, kde bude možné strávit jeden 
den v centru města, netradičně i v místech jinak frekventovaných silnic jenom tak, bez aut, s rodinou, 
dětmi, přáteli nebo sousedy. Principem akce je společného sdílení veřejného prostoru, vzájemná 
výpomoc a dobrovolnické nasazení místních i organizátorů a mnoha dalších subjektů. Slavnost je 
otevřena všem věkovým a zájmovým kategoriím. Hlavní roli dostávají místní obyvatelé, jejich nápady, 
um, dílny, hry, ale také místní podniky a organizace, kapely, divadelní soubory apod.

 Součástí Zažít Blansko jinak je přibližně padesát 
subjektů a odehraje se na náměstí Republiky a ná-
městí Svobody od desíti dopoledne do šesti večer, 
slavnost završí párty na zámeckém nádvoří od šesti 
do půlnoci. Koordinátorem akce je místní kulturní 
středisko nově vystupující pod značkou Kultura 
Blansko, které mimo jiné v rámci slavností připravují i 
proměnu městského prostoru, udržitelného i po skon-
čení festivalu. Budova nevyuží-
vané hasičky pod zámkem byla 
v první fázi očištěna od neak-
tuálních reklamních bannerů a 
v průběhu festivalu se prázdné 
plochy stanou podkladem pro 
současnou freskovou výzdo-
bu. Zkrášlení budovy hasičky 
zajišťuje Galerie města Blanska 
(součást kulturního střediska) 
ve spolupráci s uměleckou 
skupinou Comunite fresca a 
malými blanenskými umělci. 
Comunite fresca je tvořena tře-
mi umělkyněmi Danou Balážo-
vou, Markétou Filipovou a Marií 
Štindlovou, které budou v pro-
cesu malování hasičky působit 
jako lektorky a průvodkyně pro 
dětskou fantazii. Výtvarná dílna 
je určena pro uzavřenou, do-
předu zaregistrovanou skupinu 
dětí, protože proces tvorby tak 
monumentálního díla je ná-
ročný i na přípravnou fázi. V 
první řadě se účastníci zamyslí 
nad charakterem budovy, nad 
jejím umístění, původní funkcí 
i budoucností, každý individu-
álně navrhne své motivy. Až 
na základě společné diskuze a 
respektu k nápadům ostatních 
se vytvoří fi nální návrh, který 
odrazí nápady všech a přitom 
vytvoří jeden celek. Po odsou-
hlasení motivu se přistoupí k 
samotnému freskování. Freska 
je tradiční malířská technika 
rychlé malby do vlhké omítky. 
Jako barva se používá tradiční 
práškový pigment rozmíchaný 

ve vodě. Lokálně na některá místa budovy hasičky 
se nanese tenká vrstva nové omítky, která bude po-
malovaná vybraným motivem. Nevyužívaná budova 
v centru města tak dostane doslovně i symbolicky 
novou fasádu. I zkrášlení veřejných prostor, nebo 
svačina v parku na náměstí Svobody může pomoci 
zažít a vidět naše město jinak.

-r-
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Město hledá zhotovitele kavárny 

• LASEROVÉ OMLAZENÍ PLETl
• KARBONOVÝ PEELING 
 OBLIČEJE
• LASEROVÉ ODSTRANĚNÍ 
 TETOVÁNÍ
• ODSTRANĚNÍ PERMANENTNÍHO
 MAKEUPU
• ODSTRANĚNÍ AKNÉ 
 A PIGMENTOVÝCH SKVRN
• KOREKCE A ODSTRANĚNÍ JIZEV,
 STRIÍ, VRÁSEK, ŽILEK 
 A STAŘECKÝCH SKVRN
• TRVALÁ EPILACE
• APLIKACE KAŠMÍROVÝCH ŘAS
• LASH FIILLER
• PEDIKÚRA DELUX

laserové ošetření * pedikúra
Eva, tel. 777 670 181

laserové ošetření * kašmírové řasy * lash fi ller
Bára, tel. 724 393 331

Smetanova 2395/8, 678 01 Blansko
www.delux-kosmetik.webnode.cz

deLux kosmetik

FLORBAL, NORDIC WALKING,
SLALOM S MÍČKEM NA RAKETĚ, 

HOD NA KOŠ, HOD NA CÍL

So 12. 9. 2020
registrace od 8:30 do 9:00

konec akce ve 12:30 

Fotbalový/Atletický 
stadion Mlýnská, Blansko 

za sportovní halou

3. SPORTOVNI DEN

SENIORU

akce probíhá pod záštitou 
Mgr. Lenky Dražilové MBA
poslankyně Parlamentu ČR 

VSTUP A OBČERSTVENÍ 
ZDARMA

moderátor akce Michal Chylík

odměněn bude nejstarší sportující

Vážení příznivci Tradiční čínské medicíny,
dovoluji si vás pozvat na pokračování cyklu přednášek, které se od září uskuteční v bla-

nenské čajovně Ulita. Účastníci dostanou i edukační materiály, do kterých si mohou dělat 

svoje poznámky. Podrobnosti vždy naleznete na www.tcm-blansko.cz  nebo na FB stránce: 

TČM & masáže Harmonie Blansko.

Přednáška dne 16.9.2020 od 18:00 hodin
Plíce podle teorie pěti prvků a jejich nejčastější problémy

Bolí vás záda? Jste unavení? 
Dopřejte si relaxační, regenerační či sportovní masáž přímo v centru Blanska.

Masáže Harmonie & Bachovy květové esence 

Sadová 8, Blansko

tel. 770 696 471

FB stránka:

TČM & masáže 

Harmonie Blansko

www.harmoniebk.webnode.cz

 Město se znovu pokouší o oživení prostoru po zbouraném hotelu Dukla na centrálním náměstí 
Republiky. Hledá projektanta a zhotovitele modulové stavby kavárny Dukla. Oddělení investic, které 
spadá pod Odbor správy a rozvoje města MěÚ Blansko, už vypsalo výběrové řízení, vše odsouhlasili 
také blanenští radní na svém posledním jednání. Zájemci se mohou přihlásit  do čtvrtku 17. září do 
9 hodin.
 „Objekt kavárny bude dočasná stav-
ba. Zajišťovat by měla celoroční provoz, 
její součástí bude také plocha zpev-
něné terasy. Zatím se počítá s tím, že 
na náměstí Republiky bude kavárna 
umístěná do 31. 12. 2030,“ popsala 
vedoucí odboru správy a rozvoje města 
Petra Skotáková s tím, že kavárna bude 
majetkem města.
 Modulový objekt kavárny by měl za-
jistit možné přemístění na jiné místo po 
jednotlivých segmentech. Zájemci mají 
vše usnadněno tím, že k předkládanému vlastnímu 
návrhu řešení stavby mohou využít jako podklad již 
zpracovaný projekt architekta Martina Habiny, případ-
ně na jeho základě vypracovat svoje vlastní řešení 
prostoru. Vyprojektovaný objekt už má vydané sta-
vební povolení. Dodavatel pak na své náklady musí 
zajistit případnou změnu, získat vyjádření dotčených 
orgánů a zajistit kolaudaci stavby.
 Vnější rozměry stavby jsou maximálně 18,4 × 
7,3 metrů, součástí kavárny musejí být také toalety. 
„Cena stavby může být maximálně 6 milionů korun 
včetně DPH. Případné další náklady na stavbu jdou 
k tíži dodavatele,“ upozornila Petra Skotáková.
 Město vypsalo na jaře výběrové řízení na zhoto-
vitele a provozovatele v jednom, tak, aby zhotovitel 
uzpůsobil podobu kavárny na míru konkrétnímu 
provozovateli. Závaznou nabídku ale nakonec nikdo 
nepodal. „Měli jsme několik zájemců, kteří se o vy-
budování kavárny i její provoz zajímali, bohužel ale 
udeřil koronavirus a nouzový stav a vše se zkompli-

kovalo. Nikdo netušil, jak se bude situace nejen v 
gastronomii vyvíjet, nabídku nakonec nikdo nepodal. 
Věříme, že samostatné výběrové řízení na zhotovitele 
bude mít větší odezvu,“ doufá starosta Jiří Crha.
 Hodnotící komise nebude posuzovat nabídky jen 
podle ceny, ta tvoří 40% hodnocení, 10% je ovlivní 
termín realizace, 50% pak vzhled díla. Město násled-
ně vypíše samostatné výběrové řízení na nájemce 
kavárny, ta by měla zahájit provoz nejpozději od 
července příštího roku. Samotná stavba by neměla 
trvat déle než tři měsíce, kvůli koordinaci ale začne 
až poté, co město vybere konkrétního nájemce. Ten 
zajistí například výběr materiálu podlahové krytiny 
nebo vnitřní vybavení kavárny.
 Podrobnější informace k výběrovému řízení na 
stavební práce a zajištění veškerých souvisejících 
dodávek a služeb lze najít na profi lu zadavatele na 
webu města v odkazu „Veřejné prostranství Dukla – 
kavárna II.“

-r-

Příští číslo 
MONITORU

vychází
25.9.2020
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Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

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

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

PRONÁJEM KOMERČNÍCH 
PROSTOR
• prostory po bývalé diskotéce
• celková výměra 170 m2 
• samostatný vchod z ul. Svitavská
• nájem 21.500/měs. + DPH + energie (dohoda možná)
• vhodné pro bar, kavárnu, restauraci apod.

Tel. 605 248 400Tel. 605 248 400

Setkání s kronikou
 Ve starých kronikách jsme vyhledali záznamy 
o povodních na řece Svitavě. 

1937
Rozvodněná Svitava (dne 1. března 1937) 
 Následkem náhlého tání sněhu rozvodnila se řeka 
Svitava tou měrou, že počala vystupovati ze břehů a 
dne 1. března odpoledne dostoupila již takové výše, že 
i dlážděnou silnici vedoucí od pošty k nádraží v někte-
rých místech zatopila a vtékala i na dvůr do Ježkovy 
továrny. Pod dřevěným mostem u zastávky proudila 
voda tak vysoko, že zbývalo pod mostem sotva jen 50 
cm volného prostoru. Zahrada obchodního zahradnictví 
p. Karla Součka ve Vodní ulici byla úplně zaplavena a 
voda mu zatopila všechna pařeniště i skleníky, jakož i 
jeho menší domek. Škoda, kterou povodní utrpěl, byla 
veliká, neboť pařeniště byla tou dobou již z větší části 
oseta. 
 Jíti z Rožmitálovy ulice Vodní ulicí na Trávníky ne-
bylo možno, neboť bylo pod vodou celé okolí Kalovy 
cementárny na Trávníkách i se dvorem a s částí zahrady 
a voda proudila Vodní ulicí před domy: Slavíčkovým, 
Kalovým, Skotákovým a Staňkovým. Dva domy v této 
ulici stojící (Matějovského a Sukův), obrácené dvorky ke 
Svitavě, byly oblévány vodou ze všech stran. Některé 
přízemní byty v domě Martina Kaly byly vodou zatopeny. 
 Za tak vysokého stavu vody byla zaplavena též celá 
tzv. „hrubá louka“, tj. pole mezi Svitavou a mlýnskou 
strouhou ode mlýna ke splavu ve výměře asi 12 ha a 
jíti z Trávníků do mlýna nebylo možno. Že byla úplně 
pod vodou cesta „Kancnýřka“ podél železniční trati od 
zastávky k nádraží, netřeba podotýkati. Rovněž silnice z 
Blanska do Dolní Lhoty byla ze značné části pod vodou. 
 Štěstím bylo, že řeka byla již bez ledu a že tok 
vod byl volný, jinak by býval chatrný dřevěný most u 
zastávky sotva odolal tlaku ledových ker. A byli zase 
mnozí, kteří se ani neradovali, že kry nepřišly, neboť ty 
jediné by prý pomohly Blansku snad aspoň k jednomu 
řádnému betonovému mostu, když oba dřevěné mosty 
přes Svitavu a to u zastávky i u nádraží jsou již ve 
stavu ubohém a Blansko dosud marně čeká, že budou 
zbudovány pevné mosty betonové. 

O úpravě toku řeky Svitavy
 Poslední povodeň na řece Svitavě a škody jí způso-
bené staly se podnětem ke svolání schůze na neděli 
21. března 1937 do hotelu „Hudec“ v Rájci, na níž se 
sešli zástupcové obcí z povodí Svitavy, aby upozornili 
veřejné činitele na škody, která řeka Svitava svým 
nepravidelným tokem a svou minimální průtočností 
způsobuje na polích, lukách, silnicích, cestách i do-
mech. 

 Zastoupeny byly obce od Svitávky po Blansko. Za 
zemský úřad byl přítomen vrch. rada Ing. Čermák a Ing.  
Schwarz, za okres.zastupitelstvo odb. učitel Mudrych z 
Rájce. Jednání řídil starosta města Dr. K. Rodkovský 
a starosta z Rájce zvěrolékař Rakovčík. Vypracován 
podrobný pamětní spis pro zemského presidenta a 
ministerstvo zemědělství, aby byly zahájeny ihned 
přípravné práce k úpravě toku řeky Svitavy. Zvolen 
akční výbor, v němž jsou zástupcové starostenského 
sboru okresu blanenského a boskovického, zástupcové 
okresního zastupitelstva a obcí a stanoven přesný 
rozvrh prací. 
 Občanstvo z celého povodí Svitavy očekává, že 
veřejní činitelé neoslyší jeho hlasu a slibuje, že se 
vynasnaží, aby i ono vykonalo svou povinnost k této 
významné a potřebné akci. 

1938
Rozvodněná Svitava 
(dne 26. srpna a dne 2. září r. 1938)
 V druhé polovině měsíce srpna a ještě za několik 
prvních dní v září spadlo tolik deště, že půda na polích 
byla přímo zbahnělá, neboť nestačila již pojmout veliké 
množství vody, jež napršelo za dlouhou řadu dní. S 
polí na svazích i po lesních stráních zurčely potůčky 
kalné vody a na rovných lukách a polích stála voda 
v ohromných kalužích. Chvílemi déšť ustal, aby po 
několika hodinách začalo pršeti znovu a následkem 
toho vody v potocích i řekách neustále přibývalo. Ze 
všech končin republiky přicházely zprávy o povodních. 
 Též řekou Svitavou valily se po dlouhou řadu dní 
spousty kalné vody a když déšť zesílil, rozlila se řeka ze 
břehů a způsobila povodeň, jež dostoupila do nejvyšší 
výše v pátek dne 26. srpna 1938. Druhého dne byla již 
voda sice značně menší, ale poněvadž deštivé počasí 
neustalo, byl i v několika dnech následujících stav vody 
ve Svitavě stále velmi vysoko nad normálem. 
 Koncem srpna a 1. září pršelo stále velmi vydatně, 
následkem čehož Svitava den po dni stoupající se v 
pátek dne 2. září opět rozvodnila a způsobila povodeň, 
při níž stav vody byl ještě o několik centimetrů vyšší 
než před týdnem 26. srpna. Pod mostem u zastávky 
zbývalo jen asi 40 cm volného místa a chodník před 
domy Pelovým, Rekovým aj. poblíž zastávky byl již asi 
3 cm pod vodou. Spodní voda vnikla i do sklepů právě 
stavěné poštovní budovy a i do mnohých jiných sklepů 
v domech poblíž Svitavy. Již při první povodni odklízeli 
tesaři rychle trámy, které připravovali pro novostavbu 
poštovní budovy. 
 Pokračování příště

Připraveno ve spolupráci s městskou knihovnou

PLCHOVI Z DOLNÍ LHOTY NABÍZÍ:
• BRAMBORY  NA  USKLADNĚNÍ: ODRŮDY ANTONIA a BERNINA , 
obě odrůdy jsou varný typ A, ŽLUTÁ DUŽNINA
VÝBORNÁ CHUŤ I SKLADOVATELNOST
• ČESNEK (BJETIN)
• KROUHANÉ ZELÍ

OBJEDNÁVKY A INFO NA TEL. 608710640, 775270159

TISK A ROZNOS
 letáků v Blansku

• tisk letáků již od 0,26 Kč

• grafický návrh ZDARMA

• kvalitní a rychlý roznos po Blansku 
a okolí za bezkonkurenční ceny

monitor@monitor-bk.cz
tel. 606 728 334
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* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* Služby typu HODINOVÝ MANŽEL. Opravy, 
montáže, úklid a údržba. Tel. 721108085, 
www.karban.org
* KREJČOVSTVÍ  Dagmar Dvořáčková. Odě-
vy z úpletu na zakázku (šaty, mikiny, leginy, 
svetry, trička, šály). Opravy a přešívání 
oděvů z ůpletu. Nám. Svobody 1, Blansko 
(nad drogerií TETA). Tel. 775322248.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Nabízím za odvoz větší množství zeminy (nejedná se o 
ornici). Odběr průmyslová zóna Blansko, tel. 604550828.
* Věnuji za odvoz dětské pískoviště dřevěné rozměr 
150x150x30 cm. Tel. 606279387.

      PRODEJ    

      RŮZNÉ    

Restaurace U Golema 
přijme:

Kuchaře - kuchařku 
(možno i s menší praxí  - zaučíme)

Pomocnou sílu do kuchyně

Brigádnici na úklid + úklid pokojů 
(práce převážně o víkendech dopoledne) 

Info na tel.: 608707625

* Na náhr. díly sekačku Stiga 45Combi (prorezivělé šasi a 
vadné startování, motor OK); židličku z masivu "rostoucí" s 
dítětem pro věk 2+, dětskou sedačku na kolo Hamax. Tel. 
735874129.
* Pěkné 4 jídelní čalouněné židle, celková cena 2000 Kč. 
Tel. 724192895.
* Zelňák s poklicí  30 l. cenu nabídněte. Tel. 605774636. 
* Mladé, krásně zbarvené andulky. Tel. 737902404.
* Kočárek Bohemia line šedý, hezký stav, dvoukombinace 
hluboká prostorná korba a sporťák, obousměrné usazení, 
taška, pláštěnka, cena 500 Kč. Tel. 720750492

Letem sokolím - divadlo 
pod širým nebem

BLANKA 
OZNAMUJE

Screamers: poslední zvonění - 15. 9. 2020 v 19:00 
hod. Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 290 
Kč. Vstupenky v předprodeji v Informační kanceláři 
Blanka od 25. srpna 2020.
Pivní pouť 2020 - 19. 9. 2020 od 13:00 hod. Pivovar 
Černá Hora, Černá Hora. Cena vstupenky: 290 Kč.
PŘESUNUTO! Horkýže Slíže - 25. 9. 2020 od 19:30 
hod. Dělnický dům Blansko. Cena vstupenky: 350Kč 
(v předprodeji) / 400 Kč (na místě). Vstupenky zů-
stávají v platnosti, vstupné se nevrací.
PŘESUNUTO! Jiří Kolbaba: Poklady Aljašky a zá-
padní Kanady - 30. 9. 2020 v 18:30 hod. Sokolovna, 
Lipovec. Cena vstupenky: 220 Kč. V případě nevy-
hovujícího nového termínu bude vstupné vráceno.
PŘESUNUTO! Talkshow Aleše Cibulky: Když 
princové jsou na draka – 
30. 9. 2020 v 19:00 hod. Hotel Lysice, Lysice. 
Vstupné: 280 Kč. Vstupenky zůstávají v platnosti.
The People - Vzpomínka na Karla Gotta a českou 
písničku  - 18. 11. 2020 v 17:00 hod. Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky: 250 Kč/ 230Kč/ 200 Kč. 
Vstupenky si můžete rezervovat i zakoupit online 
na ticketportal.cz nebo přímo v Informační kanceláři 
Blanka od 11. srpna 2020.
Michal z Kouzelné školky – 25. 10. 2020 od 15:00 
h, Kino Blansko. Cena 195 Kč/děti od 3 let vč. a 
dospělí. Dítě do 2,99 let v doprovodu min. dvou 
platících osob zdarma bez nároku na sedadlo. 
Čarodějky v kuchyni - 6. 11. 2020 v 19:00 hod. 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 360 Kč/ 
330Kč/ 300 Kč. Vstupenky si můžete rezervovat 
i zakoupit online na ticketportal.cz nebo přímo v 
Informační kanceláři Blanka od 11. června 2020.
Vánoce Osmanyho Laffi  ty - 28. 11. 2020, 19:00 h, 
Dělnický dům Blansko, Blansko. Cena vstupenky: 
360 Kč/ 330Kč/ 300 Kč. Vstupenky si můžete rezer-
vovat i zakoupit online na ticketportal.cz nebo přímo 
v Informační kanceláři Blanka od 1. června 2020.
Partička - 8. 12. 2020 ve 20:00 hod. Dělnický dům 
Blansko. Cena vstupenky: 550 Kč
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Na ostro - 16. 
2. 2021 v 19:00 hod., Dělnický dům, Blansko. Cena 
vstupenky: 250 Kč/ 200 Kč. Vstupenky zůstávají 
v platnosti. Pokud Vám nevyhovuje nový termín, 
vstupné Vám vrátíme (nejpozději do 30. 6. 2020).
PŘESUNUTO! Divadelní představení: Dva nahatý 
chlapi - 23. 2. 2021 v 19 hod., Dělnický dům Blan-
sko. Vstupenky zůstávají v platnosti, vstupné se 
nevrací.
PŘESUNUTO! Čarovné tóny Macochy 9. – 13. 6. 
2021:
Již zakoupené vstupenky na program roku 2020 
zůstávají v platnosti na uvedené stejné účinkující v 
programu roku 2021.
9. června 2021 Lenka Nová & Petr Malásek: To 
co prodám (Sloupsko – šošůvské jeskyně) – cena 
vstupenky: 540 Kč
10. června 2021 Dan Bárta & Illustratosphere: Zví-
řený prach (jeskyně Výpustek) – cena vstupenky: 
690 Kč (sezení)/ 560 Kč (stání)
11. června 2021 Arrythmia a Moravská škola tance: 
Svatební košile (jeskyně Výpustek) – cena vstupen-
ky: 590 Kč (sezení)/ 530 Kč (stání)
12. června 2021 Boni Pueri: Hollywood Medley 
(Kateřinská jeskyně) – cena vstupenky: 490 Kč
13. června 2021  Jaroslav Svěcený, Lucie Tóth: Na-
děje (Punkevní jeskyně) – cena vstupenky: 490Kč 
(přidaný koncert ve 20 hod.) 
PŘESUNUTO! K8 KilianGang Motosraz - 16. – 18. 
7. 2021. Voděrady (okres Blansko). Cena dvouden-
ní vstupenky (3. vlna): 650 Kč. Vstupenky zůstávají 
v platnosti.  

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

Vzpomínka
 Dne 7. září uplynulo de-
set let od úmrtí Vladimíra 
Beránka z Horní Lhoty. 
Kdo jste jej znali, věnujte 
mu prosím tichou vzpo-
mínku.

Vzpomínají synové 
s rodinami

 Letos se již po čtvrté na nádvoří blanenského zámku odehraje divadelní představení pod širým 
nebem. Tentokrát se můžete těšit na klauniádu z dílny Divadla Bolka Polívky v podání dvou klaunů, 
podivných kamarádů, Břéti a Čeňka. Ti se ve staré sokolovně připravují na všesokolský slet. Břéťův 
sokolský postoj přechází od bohulibého cvičení těla až k dogmatickému prosazování myšlenek 
zakladatele sokola Miroslava Tyrše. Jeho touha po uznání dovede oba cvičence do mezních situací. 
Přijďte se s nimi pobavit i vy. Ve hře s názvem Letem sokolím, který režíroval Petr Jarčevský, zahrají 
Michal Chovanec a Ondřej Klíč. Vstupenky za 150 Kč jsou k dispozici v předprodeji na pokladně 
Muzea Blanenska na blanenském zámku i na místě v den konání. Kapacita představení je omezena 
na 150 míst, tak neváhejte. Těšíme se na vás 18. září ve 20:00, deky s sebou.

-pk-

LETEM
SOKOLÍM

KLAUNERIE o tom, 
že lhát se nemá, 

ani když víte, 
že máte pravdu.

Autoři: Vojtěch Fatka, Petr Jarčevský, Michal Chovanec, Ondřej Klíč
Režie a dramaturgie: Petr Jarčevský

Scénografi e: Anna Pospíšilová
Hudba: Jan Kyncl

Hrají: Michal Chovanec, Ondřej Klíč

ilustrace: Jakub Stejskal, design: D. & L. Fidler

Za fi nanční podpory 
statutárního města Brna.

hlavní mediální partneři:partneři: mediální partneři:

 www.divadlobolkapolivky.czDIVADLO BOLKA POLÍVKY / Jakubské nám. 5 / 602 00 Brno

PRODLUŽUJEME SEZÓNU 
DO KONCE ŘÍJNA! 
PŘIJĎTE SI VYROBIT VLASTNÍ MÝDLO A SVÍČKU.

Chráněná dílna Mydlidědek s.r.o., Lažánky 204, Blansko

Po - Pá 8 - 16:30

So - Ne 9 - 18 hodin.

Objednání větších skupin předem na tel: 606 402 636

14. MČR v kuželkách 
neregistrovaných

 Poslední srpnová sobota byl den, kdy se dočkali 
amatérští kuželkáři kvalifi kačních turnajů pro postup 
do fi nále Mistrovství ČR. Tato soutěž se měla konat 
již v květnu letošního roku, ale vzhledem k situaci 
byla přesunuta až na konec prázdnin. Mistrovství 
České republiky neregistrovaných kuželkářů je sou-
těžní akcí rozsáhlé komunity amatérských kuželkářů 
celé České republiky, jejichž soutěže jsou řízeny pod 
hlavičkou České kuželkářské asociace. 

 Na celkem čtyřech místech se v tento den utkalo 
nejlepších 61 čtyřčlenných družstev o celkem 24 
postupových míst do dvoudenního fi nálového tur-
naje, který se letos bude konat v září v Hořicích. Na 
kuželně v Rýmařově se kvalifi kace nejlépe vydařila 
týmu A JE TO Blansko (loňský vítěz okresní ligy), 
který náhozem 1106 kuželek zvítězil a ve složení 
Iva Stejskalová, Kamila Veselá, Zdenek Brtníček, 
Jan Šmerda a Michal Souček postoupil do fi nále. 
Další dva blanenské celky Postup (výkon  1071) a 
ProResale (výkon 1066) si svůj postup vybojovaly 
na kuželně v Luhačovicích.
 V září tak ve fi nále mezi nejlepšími 24 celky z celé 
ČR bude mít blanenský amatérský kuželkářský sport 
trojnásobné zastoupení. Což potvrzuje dlouhodobou 
popularitu tohoto malého sportu v Blansku a okolí. 
Doufejme, že se jim podaří zopakovat nejméně 
takové výsledky, jaké dosáhli v kvalifi kacích a dosáh-
nou na medaili, kterou získalo blanenské družstvo 
naposledy pře 14 lety.

MS
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11. září 20208

BURČÁK
s Monitorem

•  neformální setkání občanů Blanska
•  živá hudba
•  sklenka burčáku a občerstvení ZDARMA

pátek 18.9.
od 15 do 19 hodin

Blansko - Dukla


