
- Prodej chaty Olomučany, 2.p., zahrada 537 m2, WC, studna, příjezd...NC – 770 tis. Kč 
- Prodej garáže Blansko – Divišova, 18 m2, EE, k dispozici od 11/2018...NC – DOHODOU
- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně...NC – 1,65 mil. Kč
- Prodej STP na RD Bořitov, 760 m2, kompletní sítě a komunikace...NC – 2.500  Kč/m2
- Prodej bytu 3+1 Blansko Údolní s podmínkou koupi bytu 2+1 do 2. p. pod ZŠ Erbenova
- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP...NC – od 2.500 Kč vč. ink. 
- Pronájem bytu 2+1 Blansko – u přehrady, 55 m2, 2.p., od IV/2018...NC – 9.500 Kč/měs.
- Pronájem bytu 2+1 Blansko – Mahenova, 53 m2, 3.p., vybavený...NC – 10.000 Kč/měs.  

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

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

Minulý týden mi volali kolegové novináři z jiného periodika, zda bych neodpověděla do 
předvolební ankety na otázku: „Co by mělo vedení města Blanska v následujících letech změ-
nit?“ Nejdřív jsem se trošku cukala, protože se mi nechtělo pouštět se do nějakých hlubších 
úvah o politice, soudit jednotlivé kroky zastupitelů a podobně. Nakonec mě přece jen něco 
napadlo, takže jsem sepsala pár řádků a s dobrým pocitem jsem kolegům odpověď poslala. 

Mluvte s námi!
 Mluvte s námi. Ptejte se občanů na jejich názory na 
cokoliv, třeba v diskuzích na Facebooku města, kde 
se doposud vyskytují pouze příspěvky, že se podařilo 
zrekonstruovat informační kancelář a podobného ra-
žení, pod nimiž se očekává pouze kladné hodnocení. 
Obecné ankety typu „co byste chtěli změnit, jste spoko-
jeni s prací úředníků apod.“ v Blansku moc nefungují. 
Stačí tedy vždy čas od času položit jednu konkrétní 
otázku na aktuální téma. Nebojte se diskuze, která 
může obsahovat i urážky a vulgarismy. Společnost 
bohužel není tak vyspělá, aby k tomu nedocházelo. 
Ale vyloženě sprosté komentáře jde přece vždy smazat 
a konstruktivní kritiku moudrý člověk přijme. 
 Víme, že ani příliš nefungují výzvy typu „přijďte do 
kina diskutovat o tom, která ze dvou skoro stejných 
variant plánovaných úprav parku po hotelu Dukla se 
vám líbí víc“. Cenu nemá ani debata vedená s křížkem 
po funuse (rozuměj po podepsání smluv), zda vůbec 
chceme v Blansku nové obchodní centrum. 
 Řekla bych, že se nedá nic dělat, doba se prostě 
trochu změnila a většina lidí si na toto čas skutečně 
neudělá. Je na čase se s tím smířit a reagovat na 
to. (Třeba se situace zase jednou obrátí, až se lidé 
nasytí té elektronické komunikace, a budou se spolu 
zase chtít potkávat. V tom jsem optimista.) Ale teď to 
nezměníme, ani kdybychom mlátili hlavou do zdi, takže 
nezbývá, než se přizpůsobit. 
 Není nutné hned pořádat referenda, ale buďte, pro-
sím, aktivnější ve zjišťování, co lidé skutečně potřebují 
a jaké služby jim v Blansku chybí. Otázka předhozená 
občanům na facebookových stránkách města může 
znít jednoduše: 
 Postrádáte v Blansku nějakou sociální službu? Jak 
byste navrhovali upravit vyhlášku o nočním klidu? Vadí 
vám bezdomovci v parku u vlakové zastávky a na 
Rožmitálově ulici? Položte lidem otázku, co si myslí, 
že by se v tomto směru mohlo udělat a co jsou ochotni 
udělat pro to sami. Díky diskuzi na toto téma možná 
obyvatelé sami dojdou k závěru, že se situací s lidmi 
bez domova se vážně nic moc dělat nedá. Budou mít 
informace o tom, jaké pravomoci má městská policie (v 
tomto případě velmi omezené), jak to vypadá v jiných 
městech, a na výzvu, aby se jim sami pokusili nějak 
pomoci jako dobrovolníci, možná sklopí hlavu, protože 
se jim nebude chtít. A vášně se třeba zklidní. Nebo se 
naopak díky debatě přijde na nějaké přijatelné řešení. 
Možná taky ne, ale za pokus to stojí, nemyslíte? 
 Při otevřenější komunikaci hlavně lidé nebudou mít 
pocit, že se „zase něco upeklo za zavřenými dveřmi 
radnice“ nebo že „s tím nikdo nic nechce dělat“ a život 
v Blansku by mohl být zase o něco příjemnější. 

Marie Hasoňová

 Jenže nakonec to bylo k ničemu, protože jejich nad-
řízení mě neuznali jako vhodného respondenta, jelikož 
jako novinář asi nepatřím mezi běžné občany žijící v 
Blansku. Ale to nic, chápu to, každá fi rma má nějaká 
svá pravidla. Ovšem v počítači mi zůstalo těch pár vět, 
proto jsem se rozhodla se nad nimi více zamyslet. 
 Myslím si, že jedna věc je skutečně palčivým té-
matem na místní radnici, od něhož se odvíjí mnoho 
dalšího. A nejde o kritiku konkrétních rozhodnutí. 
Jde o věc, která se týká naprosto všech jednotlivých 
záležitostí. Tím tématem je komunikace s občany. 
Stejně jako v každém mezilidském vztahu, ať už jde o 
manželství, kamarádství, pracovní vztah nebo obchod-
ní partnerství, dobrá komunikace je vždy základem. 
Pokud funguje, dá se vyřešit mnoho a mnoho problé-
mů. Komunikace pomůže zmírnit i sebevětší průšvih. 
V každém vztahu jsou občas zapotřebí kompromisy; 
ty ale nikdy nemohou vzniknout bez diskuze.
 Ať si říká, kdo chce, co chce, v Blansku komunika-
ce prostě nefunguje a její styl je nutné změnit. Před 
ožehavými tématy se strká hlava do písku tak dlouho, 
dokud to jen trochu jde. Když nejde vše podle plánu, 
občan se o tom dozví jako poslední (pokud vůbec). 
 Jenomže ona kupodivu mnohdy nefunguje včasná 
informovanost dokonce ani v dalších oblastech, kde 
má město možnost se vytáhnout. Kdo z Blanenských 
navštívil mezinárodní festival Unica 2018, který se 
konal na začátku září? Zde to nemůže být nastaveno 
stylem „kdo chce, ten si to zjistí“. Propagace akce 
těchto rozměrů byla prakticky nulová. Tedy přesněji 
řečeno: obsahovala pár (spočitatelných na prstech 
jedné ruky) článků zdůrazňujících jedinečnost akce, 
popis úsilí při získávání pořadatelství, ale ne větu: 
Přijďte, bude to super! 
 Takže celé to na mě působilo následovně: Vážení 
občané, na začátku září se v kině bude konat akce 
světových rozměrů. Budou se promítat skvělé fi lmy, 
ale kapacita kina stejně asi nebude dostatečná, takže 
raději ani nechoďte a po skončení festivalu vás bude-
me informovat, jak to dopadlo. 
 Jedna věta v článku pronesená jakoby mimocho-
dem, že soutěžní projekce jsou zdarma a přístupné 
veřejnosti, zkrátka nestačí. Ne, nepotřebuji osobní 
pozvánku se jménem. Ale prostě jsem se necítila 
vítána ani jako občan města, ani jako novinář. Do 
redakce také nedorazila žádná pozvánka, jak se to 
obvykle v takových případech dělává. Takže jsem akci 
nenavštívila, což mě následně docela mrzelo. 
 Ať už tedy bude skladba vedení města jakákoliv (a 
podle výsledků voleb změna zřejmě nastane), mám 
jednu prosbu. A myslím, že budu mluvit i za řadu 
obyvatel města. 
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Jak jsou s výsledky voleb spokojeni?

Freddieho sloupek
Státní jubileum

 Mílovými kroky se blížíme k datu 28. října, kdy 
naše drahá vlast oslaví kulatou stovku svých let, 
jakkoli již neexistuje ve své původní podobě.
 V průběhu mého života jsem k ní natolik 
přilnul, že na ni nedám dopustit. Jsem na svoji 
zemi hrdý. Myslím, že právem. Je přitom lho-
stejné, kdo ji reprezentoval (myšleno politicky) v 
minulosti a kdo tak činí dnes. Pověst naší země 
tvoří totiž její obyvatelé, nikoli politický „výkvět“, 
protože to bychom na tom byli opravdu špatně, 
vzpomenu-li některých představitelů.
 Daleko víc za hranicemi naší země rezonují 
jména lidí, které si cizinec s naší vlastí hned 
spojí. Patří mezi ně sportovní legendy, jako 
třeba fotbalisté z let 1934, 1962, 1976, 1980, 
či 1996, hokejisté, co z různých akcí přivezli 
přehršel medailí (vypsat je sem sice lze, ale 
zabíralo by to místo). Paní Věra Čáslavská, 
jejíž jméno je třeba v Mexiku přímo synonymem 
pro Československo, pan Emil Zátopek a mnozí 
další.
 V těchto končinách se rovněž narodila spous-
ta mozků, na které můžeme být právem hrdi, jen 
namátkou pan Emil Škoda, Václavové Laurin a 
Klement, abych zůstal chvíli i poblíž Blanska, 
pak pan Erich Roučka, pan Ježek, Wankel, 
Absolon a další.
 Máme pět nositelů Nobelovy ceny, jejichž 
původ se k Československu váže a stovky, ba 
tisíce dalších lidí, kteří šířili slávu naší země po 
celém světě.
 Říká se, že náš mozek je k nám milosrdný a 
postupem času maže vzpomínky nepříjemné 
na úkor těch hezkých. Proto je ale třeba si při-
pomínat právě ty věci, které příjemné nebyly. 
Zejména proto, abychom si tu historii nemuseli 
zase zopakovat.
 Myslím, že až na výjimky jsme národem 
vzdělaným a hrdým. Záleží to samozřejmě na 
úhlu pohledu. Na tom, s kým se, jako obyvatelé 
těchto končin, ztotožníme a s kým již ne. Zda 
si například budeme vážit těch stovek mladých 
kluků, kteří na prahu války riskovali krk, aby se 
dostali za hranice a tam (třeba) v barvách RAF 
nasazovali krk podruhé. Za naši svobodu, za 
budoucnost a za to, že Československo zase 
povstane. Nečekali na Blanické rytíře, naopak 
se do jejich role vžili sami.
 Buďme na svou vlast hrdi, starejme se o ni a 
popřejme jí společně všechno nejlepší ke stým 
narozeninám a k tomu, aby jí naši potomci mohli 
přát k těm jubileím dalším...
 Hezký den…

Freddie, freddiemail@email.cz

 Vítězným kandidátům z každé politické strany, 
která získala nějaké mandáty, jsme bezprostředně 
po volbách položili tři otázky. 

1. Jak jste spokojení s výsledky voleb v Blansku? 
2. Čím si je vysvětlujete? 
3. Jak myslíte, že by mohla vypadat koalice? 

Jiří Crha (ODS)
1. Jako vítězi voleb jsme samozřejmě s výsledkem pro 
ODS spokojeni, velice nás těší důvěra voličů, za což jim 
děkujeme a uděláme vše pro to, abychom je nezklamali. 
2. Myslím, že občané jednak ocenili naši práci v uply-
nulém volebním období a také naši kvalitní kandidátku 
a volební program. 
3. Nadpoloviční počet hlasů dali voliči současné koalici, 
takže povolební vyjednávání začalo mezi jednotlivými 
členy současné koalice. Výsledky se dozvíme v nejbliž-
ších dnech. 

Lenka Dražilová (ANO) 
1. Na jednu stranu můžeme být spokojeni, že jsme 
získali více mandátů v blanenském zastupitelstvu než v 
minulém volebním období. Očekávali jsme těsný souboj 
s ODS a ten skončil vyrovnaně po pěti mandátech. 
Na druhou stranu jsme věřili, že budeme mít možnost 
zasáhnout do povolebních vyjednávání, což se bohužel 
nestalo. 
2. Hlasy voličů se rozmělnily mezi více stran. A upřím-
ně, tato koalice v Blansku už vládne tak dlouho, že i 
kdybychom volby vyhráli, zřejmě by se postavila proti 
nám. 
3. ODS, ČSSD, KDÚ-ČSL a Volba pro Blansko, pouze 
s výměnou osob na místech starosty a místostarosty. 

Josef Kupčík (KDU-ČSL)
1. Máme výborný volební výsledek. Děkujeme všem 
našim voličům za hlasy pro kandidáty KDU-ČSL. 
2. Nejsou za námi žádné skandály, jsme komunikativní 
a pracovití, Blansko máme rádi. 
3. Když se potkám s někým, kdo zde delší dobu nebyl, 
říká, že se Blansko rozvíjí, je zde hezky. To je zásluha 
současné koalice. Tak proč to měnit? 

 Obligátní větou „A je po volbách“ může začít tento článek. Je 
skutečně po komunálních volbách a výsledky jsou jasné, co se 
týká jmenovitého obsazení radnice a počtu mandátů za každou 
politickou stranu. Co jasné zatím není, jaké bude uspořádání koalice 
a opozice. 

 Obyvatelé Blanska se k volbám dostavili v počtu, který byl lehce pod 
celorepublikovým průměrem. Ten hlásí průměrnou volební účast 47,34 
%. V rámci Jihomoravského kraje to bylo 49,72 %. Nejzodpovědnějším 
krajem v republice je Vysočina, kde volilo 53,82 % občanů, a nejméně 
lidí hlásí kraje Karlovarský a Ústecký (jen pár desetin přes 40 % voličů). 
 V Blansku se k volebním urnám dostavilo 45,77 % obyvatel, což je 
vzhledem k několika dřívějším komunálním volbám přibližně průměr. V 
roce 2014 přišlo volit 43,97 % lidí, v roce 2010 to bylo 47,16 % a v roce 
2006 nezůstalo sedět doma 42,43 % obyvatel našeho města. 
 Konkrétní výsledky vidíte v tabulkách. 

Ivo Polák (ČSSD)
1. Výsledky voleb byly letos opravdu vyrovnané. 
Někde o výsledném pořadí ve volbách rozhodovaly 
desetiny procent. Ale s naším výsledkem, vzhledem 
k našemu propadu, spokojeni samozřejmě nejsme. 
Očekávali jsme zisk alespoň čtyř mandátů. O ten čtvrtý 
jsme bohužel přišli až po sečtení hlasů posledního 
okrsku.
2. Jednou z příčin mohlo být, že na výsledku  voleb 
se podepsala velkou měrou  celostátní pozice sociál-
ní demokracie. Nyní je potřeba vše zhodnotit, zjistit 
všechny příčiny, kterých podle mě je více a těch se v 
budoucnu vyvarovat.
3. Na tuto otázku lze těžko odpovědět, protože nejsme 
vítězi voleb.  Bude záležet na tom, koho vítěz voleb 
osloví a vyzve z ostatních politických stran a hnutí ke 
spolupráci. V první řadě by mělo být prioritou město a 
jeho občané. Tzn. opravdu dobře  fungující spolupráce 
budoucích koaličních stran.

Ivo Stejskal (VPB)
1.  Cílem bylo obhájit dva mandáty. Tři a více je pro 
nás úspěchem. Jsme tedy spokojeni. 
2. Kvalitní kandidátkou, konkrétním volebním progra-
mem, předvolební kampaní. 
3. Koalice bude pokračovat, obsazení pozic se změní. 

Emil Pernica (KSČM)
1. Předem bychom chtěli voličům KSČM poděkovat za 
důvěru. V Blansku jsme potvrdili svoji stabilní voličskou 
podporu, která je odrazem naší dlouhodobé práce a 
snahy řešit problémy blanenských občanů. Obdrželi 
jsme 10,75 % hlasů. Dosáhli jsme na 3 mandáty. 
Při pohledu na počet kandidujících subjektů jsme 
předpokládali, že se mandáty budou štěpit mezi více 
uskupení. Dvouciferný výsledek je pro blanenskou 
KSČM úspěch.
2. Roztříštěností celostátní politické scény, která se 
projevuje už i na scéně komunální. 
3. Tato otázka mi byla položena už v sobotu po vy-
hlášení konečných výsledků. Současná duhová levo 
– pravá koalice (ODS, ČSSD, KDU – ČSL a Volba pro 
Blansko) disponuje s 15 mandáty. A dle mého názoru 

jejich pohodlí a stereotypní přístup vedení Blanska jim 
nedovolí složení koalice změnit natož přibrat někoho 
nového.

Zbyněk Pokorný (Piráti)
1. Jako nováčci v blanenské politice jsme s výsledkem 
spokojení, byť mě osobně mrzí, že nám těsně uteklo 
druhé zastupitelské křeslo. Podle průběžných výsledků 
to dlouho vypadalo, že získáme křesla dvě. Celkový 
výsledek voleb mě tolik nepřekvapil, Blansko je známé 
tím, že má velice konzervativní voliče. 
2. Jak už jsem zmínil, je to tradiční konzervativní pří-
stup těch, kteří chodí volit pravidelně. Pak také fakt, 
že nadpoloviční většina blanenských nešla volit vůbec, 
čímž se vzdávají možnosti tuto již trochu strnulou koa-
lici měnit. Další důvod je podle mě ten, že ekonomická 
situace státu umožňuje navyšovat městské rozpočty v 
celé ČR, takže správci těchto městských rozpočtů mají 
jednoduchou pozici, protože jsou schopni uspokojit 
všechny oblasti. 
3. Domnívám se, že bude pokračovat koalice z pře-
dešlého volebního období. Starosta a místostarosta si 
jen vymění křesla. Jako Piráti jsme připraveni jednat 
a podpořit všechny rozumné návrhy, které budou ve 
shodě s naším programem. 

Jan Hrnčíř (SPD)
1. Chtěl bych především poděkovat voličům za pod-
poru, díky které jsme pronikli do zastupitelstva města 
Blanska; je pro nás zavazující. Zřejmě skončíme v 
opozici, kde budeme konstruktivně kontrolovat kroky 
koalice. 
2. Evidentně velká skupina našich voličů z parlament-
ních voleb zůstala doma. 
3. Myslím, že bude pokračovat stávající dvacetiletá 
koalice, která má pohodlnou většinou 15 mandátů. 

Pozn. redakce: Otázky byly respondentům položeny 
bezprostředně po volbách. Ke dni uzávěrky Moni-
toru je již potvrzeno, že koaliční dohodu podepsaly 
strany současné koalice. Podle našeho důvěryhod-
ného zdroje se starostou stane Jiří Crha, prvním 
uvolněným místostarostou zástupce KDU-ČSL a 
druhým uvolněným místostarostou Ivo Polák.

Kandidátní listina Hlasy Počet 
mandátůčíslo Název abs. v %

1 ODS 33705 19,6 5
8 ANO 2011 31056 18,06 5
2 KDU-ČSL 23116 13,44 4
9 ČSSD 22002 12,8 3
4 Volba pro Blansko s podporou Starostů 

a nezávislých
19012 11,06 3

6 KSČM 18490 10,75 3
3 Česká pirátská strana 11495 6,68 1
5 Svoboda a přímá demokracie - T. Okamura (SPD) 9339 5,43 1
7 CHCEME ZMĚNU 3670 2,13 0
10 JAUNER Československo 2018 69 0,04 0

Kandidátní listina Kandidát Navrhující 
strana 

Politická 
příslušnost

Hlasy Pořadí 
zvoleníčíslo název poř. příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 ODS 1 Crha Jiří Ing. 58 ODS ODS 1 952 5,79 1
1 ODS 2 Grünwald Zdeněk MUDr. 58 ODS ODS 1 821 5,40 2
1 ODS 8 Langr Pavel 58 ODS BEZPP 1 563 4,63 3
1 ODS 3 Novotná Jana MUDr. 52 ODS ODS 1 562 4,63 4
1 ODS 7 Danihelková Vladimíra MUDr. MBA 50 ODS ODS 1 493 4,42 5
2 KDU-ČSL 1 Kupčík Josef Ing. 53 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 228 5,31 1
2 KDU-ČSL 3 Pořízková Jaroslava MUDr. 59 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 197 5,17 2
2 KDU-ČSL 6 Pořízek Jan Ing. 60 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 091 4,71 3
2 KDU-ČSL 16 Stojanov Milan MUDr. 45 KDU-ČSL BEZPP 1 055 4,56 4
3 Česká pirátská strana 2 Pokorný Zbyněk 44 Piráti BEZPP 639 5,55 1
4 Volba pro Blansko 5 Roučka Jaromír doc. Ing. CSc. 73 STAN BEZPP 1 101 5,79 1
4 Volba pro Blansko 2 Šinkora Radek 48 STAN BEZPP 1 023 5,38 2
4 Volba pro Blansko 1 Stejskal Ivo Ing. 51 STAN BEZPP 991 5,21 3
5 SPD 1 Hrnčíř Jan PhDr. Ing. Mgr. MBA, LL.M. 41 SPD SPD 541 5,79 1
6 KSČM 1 Pernica Emil Bc. DiS. 28 KSČM KSČM 966 5,22 1
6 KSČM 7 Navrkal Stanislav 69 KSČM KSČM 847 4,58 2
6 KSČM 2 Novotná Natálie 34 KSČM BEZPP 832 4,49 3
8 ANO 2011 1 Dražilová Lenka Mgr. MBA 55 ANO ANO 1 641 5,28 1
8 ANO 2011 8 Blata Pavel 62 ANO BEZPP 1 563 5,03 2
8 ANO 2011 3 Matuška Pavel Ing. 57 ANO ANO 1 435 4,62 3
8 ANO 2011 2 Nečas Jan Ing. 48 ANO ANO 1 422 4,57 4
8 ANO 2011 4 Míšenský Jiří Ing. 66 ANO ANO 1 410 4,54 5
9 ČSSD 1 Polák Ivo Mgr. 61 ČSSD ČSSD 1 507 6,84 1
9 ČSSD 2 Starý Miroslav Mgr. 60 ČSSD ČSSD 1 269 5,76 2
9 ČSSD 3 Souček Michal Mgr. Bc. 47 ČSSD ČSSD 1 058 4,80 3

Vzpomínka
 Před dvaceti ro-
ky přestaly hvěz-
dy pro Tebe svítit 
a slunce hřát, my 
však budeme stále 
vzpomínat.
 Dne 6. října 2018 
uplynulo 20 roků 
ode dne, kdy nás 
náhle opustil na-
dšený fotbalista a 
pracovitý zaměstna-
nec Adamovských 
strojíren Ing. Mojmír 
Čížek z Kotvrdovic.
 Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi

Dcera a syn s rodinami

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

OPRAVNA OBUVI - drobn

černá 

nebo bordó

KŮŽE + STRETCHKŮŽE + STRETCH
elegantní 

a přizpůsobivá 
obuv na zimu.
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Na kávě s Rudolfem Kuncem
Kdo se zajímá o dění ve městě a hledá různé aktivity, které se tu dají navštívit, možná si všiml, že 
Dům zahrádkářů na Křížkovského ulici jich v poslední době pořádá nemalé množství. O činnosti 
blanenské pobočky Českého zahrádkářského svazu mi povyprávěl Rudolf Kunc, který již pátým 
rokem zastává funkci jeho předsedy. 

Sponzor rubriky:

 Zdá se mi, že Dům zahrádkářů v poslední 
době docela ožívá. Je to pravda?
 Ano, já si taky myslím, že ožívá. V posledních 
letech jsme se zaměřili na to, co nám pomáhá se 
i zviditelnit, a to je práce s dětmi. Tento dům mu-
síme obhospodařovat; to zahrnuje kromě výdajů 
na provoz také postupnou rekonstrukci veškerého 
zařízení, což stojí nemalé peníze. 
 Letos poprvé jsme získali dotaci města Blanska 
na podporu kultury a zájmových aktivit. Dotace byla 
využita na akci pořádanou na konci léta nazvanou 
Rozloučení s prázdninami. Na tuto akci letos přišlo 
celkem dost dětí. Dále jsme se představili s naším 
stánkem na Bambifestu, během kterého jedna 
naše členka, která má certifi kaci z oblasti fl oristiky, 
vystupovala na jevišti. Vytvořila zde aranžmá z růží 
pro starší děti a poté vytvořila spolu s dětmi vazbu 
ze sušených květin. 
 Dále pořádáme Kreativní dílny pro děti, v nichž 
mohou děti vyrábět třeba výzdobu pro domácnost. 
Chceme zde dětem také ukázat něco ze zahrádkář-

ství. Přitom nemá 
jít jen o zábavu, 
ale aby měly i po-
učení. Kdysi to v 
Blansku mívala 
na starosti paní 
učitelka Kroupo-
vá, ale momentál-
ně se tomu žádná 
škola nevěnuje. 
My nejsme pe-
dagogové, takže 
kroužky ve ško-
lách vést nemů-
žeme, proto musí 
děti chodit k nám, 
většinou s rodiči. 
 
 Co se tedy v 
Domě zahrád-
kářů děje v prů-
běhu roku? 

  V zimních měsících pořádáme odborné před-
nášky. Chodí sem i lidé, kteří nejsou členy svazu, 
ale to vítáme, jsme otevřeni každému. Po zimním 
programu přichází Jarní prodejní výstava, na kterou 
mohou lidé donést své výpěstky a nabídnout je k 
prodeji.  Většinou se jedná o bylinky nebo přísady 
zeleniny. Na této výstavě si lze nejen nakoupit 
uvedené rostlinky, ale i prohlédnout např. výstavku 
kaktusů, květin a dalšího zboží.  Své výrobky zde 
prodává i Domov Olga.
 Dále pořádáme zájezdy jak pro své členy, tak 
i pro širokou veřejnost.  Letos jsme měli již 20. 
ročník zájezdů pod názvem „Za krásami, historií a 
poznáním“. Mimo dílen pro děti pořádáme i Kurzy 
fl oristiky pro dospělé, kde tvoříme výzdobu svých 
domovů nebo dárky pro své blízké. 
 Na podzim pak probíhá moštování, což nabízíme 
členům svazu i veřejnosti. Osvědčila se i Podzimní 
výstava ovoce, zeleniny a květin, která bývá sku-
tečně poloprofesionální, protože to děláme už po 
několikáté. Dokonce jsme navštívili podobnou akci 

v Olomouci a byli jsme překvapeni, že to v Blansku 
máme pomalu lepší. 
 Když pořádáme podzimní výstavu, část těchto 
exponátů vystavujeme v Klubu důchodců. Vy-
stavené ovoce i zeleninu potom vždy předáme 
do Domova Olga. Loni se dražila obrovská dýně, 
kterou jsme dostali od zahrádkáře darem. Podařilo 
se ji vydražit za dva tisíce korun, které jsme také 
věnovali Domovu Olga. 
 V Domě zahrádkářů nabízíme pronájem prostor, 
které lze využít pro soukromé akce, jako jsou svat-
by, oslavy narozenin a jiné akce.
 To jsou všechno věci, které zajišťujeme již po 
mnoho let, ale nyní se chceme zaměřit na děti, 
protože jsme zjistili, že kolikrát ani neumí vzít rýč 
do ruky nebo nepoznají třeba šišky jednotlivých 
stromů. Znají jen pomeranče, mandarinky, ale naše 
ovoce často ani neznají, hlavně to méně známé. 
Zeptám se vás, znáte všechno ovoce, které tady 
roste? 

 Nevím. 
 Víte, co je to dřínek? 

 To ne. 
 Vidíte to. Je podobný jako plod od hlohu. Hloh 
má červené plody a dřínek je má tvarově podob-
né, ale jsou zabarveny tmavě rudě. A mají veliký 
obsah vitamínu C, víc než citron, kiwi a podobně. 
Jsou ideální na džemy. Dřín roste hlavně na kopci 
Květnice u Tišnova. Když tam pojedete na jaře, 
Květnice je celá žlutá.  

 Co dál děti učíte? 
 Když chtějí, ukážeme jim, jak se má zasévat, 
sázet, jak mají vypadat spony. To děti nevědí, sedí 
pořád u počítače, kde si sice rychle vyhledají, co 
je to třeba insekticid nebo herbicid, ale my bychom 
byli rádi, aby se dostaly do přírody. Jsme vděční 
těm rodičům, kteří jsou ochotni děti sem přivést, ale 
potřebovali bychom zahrádkářský kroužek dostat i 
do škol, abychom byli blíž více dětem. 

 Jak si to konkrétně představujete? 
 Musíme požádat školský úřad, aby k nám byl 
přístupnější a vyšel nám vstříc. Jenomže kdo z 
učitelů bude dělat hodiny navíc? K tomu musí být 
zápal. Český zahrádkářský svaz pořádá každoroč-
ně celorepublikovou soutěž Mladých zahrádkářů, 
v mladší a ve starší kategorii. A zájmové kroužky 
ve školách by mohly vést k účasti blanenských dětí 
na soutěžích a k získání dobrých výsledků. 

 Jak probíhají zahrádkářské soutěže mladých? 

 Spočívají v tom, že soutěžící dostanou třeba 
třicet různých kousků keřů nebo zeleniny či květin, 
a mají určovat druhy. Potom ještě píší testy na 
znalosti. Samostatně ještě probíhá i fl oristika, kdy 
děti vytváří vázanou kytku nebo aranžované misky. 

 Blanenští byli v minulosti úspěšní? 
 Ano, byli. Jedno děvče z blanenského regionu 
bylo dokonce na čtvrtém místě v celorepublikové 
soutěži, ale to už je delší dobu. Teď žádné zástupce 
přímo z Blanska na soutěžích nemáme, ale okolní 
obce ano, například Boskovice, Lysice nebo Kun-
štát. 

 Aktivity v Domě zahrádkářů se během let 
nějak vyvíjejí? 
 Ano, přidali jsme tu Kreativní dílnu, fl oristiku, jsme 
na Facebooku a máme webové stránky. Historie 
organizace sahá do doby před druhou světovou 
válkou, kdy v roce 1937 vznikl první zahrádkářský 
spolek Preisler, později spolek Jednoty zahrádkářů. 
V roce 1957 byla ustanovena celostátní organizace, 
která dala základ i současnému Českému zahrád-
kářskému svazu. Její náplň vycházela z činnosti 
nadšenců tohoto společensko-prospěšného koníč-
ka s vazbou na zdravý životní styl a ekologii. Takže 
loni jsme oslavili padesáté výročí fungování svazu. 

 Vy sám jste členem jak dlouho? 
 Přesně si nepamatuji, ale od mlada, přivedla 
mě k tomu maminka, mohlo mi být nějakých pět-
advacet let, takže už je to přes padesát roků. A to 
je právě ono. V současné době máme kolem sto 
třiceti členů, ale vesměs jsou to starší lidi, kteří už 
na všechno nestačí, nestíhají, a mladým se do 
toho moc nechce. Chtělo by to více mladších, i do 
výboru. Ale ono to vyžaduje spoustu času. 

 V čem vidíte výhodu vlastnoručně vypěsto-
vaného ovoce a zeleniny?
 Když vím, že postříkám stromy nebo třeba rajča-
ta, tak vím, jaké postřiky jsem použil a kolik. A že 
jsem je ošetřil v bezpečné lhůtě, respektive daleko 
před ní. Pro mě je to rajče pak daleko lepší, než 
kdybych si je měl koupit v obchodě nedozrálé. 
 Něco vám řeknu. Moje dcera má jednu známou, 
ta má ustájeného koně. Jednou se za ním šly podí-
vat. Majitelka koupila jablka v obchodě a nabízela 
je zvířeti. Kůň je odmítal. Moje dcera měla u sebe 
domácí jablko. To si ten kůň okamžitě vzal. Zvířata 
mají úplně jiné smysly a poznají, že to není k žrádlu. 
A my to kupujeme a jíme… 

Marie Hasoňová

Nezapomeňte na Bílou pastelku
 Ti, kdo chtějí podpořit nevidomé a slabozraké, budou mít příležitost ve středu 17. října 2018, kdy 
se uskuteční devatenáctý ročník celostátní veřejné sbírky Bílá pastelka. 
 V ulicích budeme moci potkat dobrovolníky v 
tričkách s logem Bílé pastelky. Za 30 korun zájemci 
obdrží bílou pastelku. Kdo chce, může do kasičky 
samozřejmě přispět částkou vyšší. Výtěžek podpoří 
speciální služby pro těžce zrakově postižené.
 „Zakoupením pastelky podpoříte zejména tyto pro-
jekty: výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, 
orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí 
každodenně potýkají na ulicích, v dopravních pro-
středcích a v budovách; volnočasové a sportovní 
aktivity; vydávání časopisů pro nevidomé nebo 
převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou 

nevidomí číst za pomoci počítače,“ uvádí Marie Re-
ková z blanenské pobočky Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR s tím, že značná část 
peněz poputuje také na služby spojené s návratem 
lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života, 
což je zejména nácvik prostorové orientace a chůze 
s bílou holí, výuka Braillova písma apod. 
 Sbírka se koná u příležitosti Mezinárodního dne 
bílé hole. V celé republice vyrazí do ulic kolem 2600 
dobrovolníků. 

-mha-
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Za koláče získal hospic 
rekordních 55 tisíc

PŘEDPRODEJ INFORMAČNÍ KANCELÁŘ 

VSTUPENEK: BLANKA, Rožmitálova 6, Blansko, tel. 516 410 470

OD 1.10.2018

BLANKPŘEDPR

VST NEK:
STUPENEK: B PUTOVÁNÍ  LESEM 

ZA  POHÁDKOVÝMI  POSTAVAMI
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PREZENTACE a START: BLANSKO, AREÁL HERNY STOLNÍHO TENISU na PODLESÍ 14.00-17.00 h.

STARTOVNÉ: DOSPĚLÍ 50,– Kč; DĚTI 30,– Kč. AKCE SE KONÁ ZA KAŽDÉHO POČASÍ.

V CÍLI PŘIPRAVENO OBČERSTVENÍ S OPÉKÁNÍM PÁRKŮ. NEZAPOMEŇ S SEBOU BATERKU, LAMPION.
Výtěžek z celé akce bude věnován dětem z Mateřské školy Blansko, Dvorská 96. Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. a KSMB .

SOBOTA 3. 11. 2018  od 14.00 hodin

VOLNÉ 
KANCELÁŘE 
K PRONÁJMU 

od 1700 Kč/m²/rok

www.zamecekblansko.czwww.zamecekblansko.cz

 „Ta slečna měla pravdu, možná i já budu někdy pomoc potřebovat.“  S těmito slovy se vracel ke 
stánku Oblastní charity Blansko pán, který před pár hodinami na hospicovou péči přispět odmítl. 
A nebyl sám, kdo vhodil peníze do charitní pokladničky. V tradiční akci Koláč pro hospic vybrali 
pracovníci charity celkem 55 tisíc. Peníze půjdou na potřeby Mobilního hospice sv. Martina, který 
pomáhá lidem v posledním stádiu nemoci na Blanensku a Boskovicku.

 Akci Koláč pro hospic pořádala 
blanenská charita v prvním říjno-
vém týdnu letos už podesáté. Za 
příspěvek na hospic kolemjdoucí 
dostali čerstvý koláč v Blansku na 
Rožmitálové ulici a ve vestibulu ne-
mocnic v Blansku a v Boskovicích. 
„Hodně lidí přišlo už cíleně s tím, že 
hospic znají a chtějí jej podpořit,“ 
říká vedoucí Mobilního hospice sv. 
Martina Hana Kudová. Pacientů v 
hospicové péči každoročně přibý-
vá. Jen v letošním roce doprovodili 
pracovníci blanenského hospice 73 
lidí.
 Vedle příspěvků do pokladniček 
na ulici, ze kterých hospic vytěžil 
přes 43 tisíc, na hospicovou péči 
přispěli celkovou částku přes 10 tisíc korun blanen-
ské fi rmy SKS a Synthon.
 Děkujeme všem lidem, kteří přispěli, fi rmám i míst-
ním pekařům za koláče. Ve stánku si lidé mohli vybrat 

z koláčů darovaných pekárnami Blansko, Dopes, 
Zemspol Sloup a Pekařství U Blažků v Ráječku. 

Vladěna Jarůšková
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PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 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!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Ohlédnutí za posledním 
stoletím na Blanensku

 „Vnímání času je někdy ošidná věc: Dožije-li se sta roků člověk, je už sám o sobě tento fakt hoden 
uznání a velké oslavy, vždyť něco takového se opravdu nepoštěstí každému. Z hlediska historie 
však může být jedno století často jen stručným odstavcem v učebnicích dějepisu. Odstavcem, 
který čtenář přeletí očima za pár vteřin. My si však myslíme, že jen tak přelétnout jedním pohledem 
poslední století v životě Blanska a jeho obyvatel by byla velká chyba.“ Tak zní úvod nové knihy 
mapující posledních sto let na Blanensku.
 Blanenské muzeum za-
hájilo oslavy uplynutí 100 
let od vzniku Českoslo-
venské republiky vernisáží 
výstavy, na které zahrály a 
zazpívaly Sestry Havelkovy 
písně z prvních desetiletí 
od vzniku republiky. Před-
tím byla slavnostně vysaze-
na 41. lípa v pořadí v rámci 
projektu Jihomoravského 
kraje 100 lip 100 let. 
 Zahájení výstavy s ná-
zvem „10×10 let: Ohléd-
nutí za posledním stoletím 
na Blanensku“ doplnil také 
křest stejnojmenné publi-
kace, která vznikla ve spo-
lupráci s městem Blansko. 
Jak už název napovídá, 
rozdělila výstava dění v 
Blansku v období od roku 1918 do roku 2018 na 
jednotlivá desetiletí. Zatímco prvních dvacet let nám 
přináší zejména idylické obrázky z období „zlatých 
časů první republiky“, kdy se jen postupně před na-
šimi zraky začínají rýsovat kontury současného měs-
ta, hned v tom následujícím desetiletí 1938–1948, 
přestože Blansko nebylo středobodem tehdejšího 
dění, nám z prudkosti změn a dramatičnosti událostí 
až přeběhne mráz po zádech. Rychlý nárůst poč tu 
obyvatel, výstavba nových podniků a obytných čtvrtí, 
tváře lidí, na které si už mnozí z nás pamatují... to 
vše je spojeno s obdobím padesátých a šedesátých 
let. Studeně na nás poté dýchne strohý (třebaže s 
odstupem času i trochu komický) čas normalizace 
a následné stagnace let osmdesátých. Po nich 
už přichází rok 1989, hektická devadesátá léta a 
přelom tisíciletí. Mění se nejen celospolečenská 
situace a tvář města, ale mění se celý svět, a ovšem 
i fotografi cká technika. Černobílé fotografi e nahra-
zuje stále více barevných a velmi rychle přibývají 
snímky digitální. Všechny nám ale něco přinášejí: 
někdy nostalgii, jindy zas poučení nebo i varování. 
Výstava porovnává jednoduchým přehledem dějiny 
celostátní a místní a upozorňuje na rozdíly.
 „Doufáme, že se nám podaří moderní regionální 
historii přiblížit zejména těm, kteří mají život teprve 

před sebou a zároveň potěšit pamětníky tak, aby 
se nestalo posledních sto let na Blanensku jen 
kapitolou, kterou kdekdo přehlédne. Stojí za to se 
zastavit a zamyslet se, jakou inspiraci do dalšího 
století nám uplynulé události přinesly,”představila 
ředitelka muzea Pavlína Komínková.
 Průřez stoletím představuje v rámci výstavy také 
krátký fi lm vytvořený z digitalizovaných archivních 
záznamů z Blanenska. Na výstavní projekt nava-
zuje nejen publikace, která funguje jako katalog k 
výstavě a rozšiřuje její obsah, ale také další kulturní 
akce, které v regionu probíhají nebo probíhat teprve 
budou, ať už v Muzeu regionu Boskovicka, Galerii 
města Blanska nebo v Městské knihovně Blansko, 
či přímo v prostorách výstavy. V říjnu a listopadu 
vystoupí žáci a učitelé ze Základní umělecké školy 
Blansko.
 „Za uplynulé století se toho v Blansku událo 
opravdu mnoho a nebylo snadné vybrat pro přece 
jen poněkud omezený prostor výstavních ploch to 
nejpodstatnější. Přesto doufáme, že se nám to po-
dařilo. Věříme také, že návštěvníci výstavy a čtenáři 
ocení speciální mapku a díky ní možnost osobní 
„procházky stoletím“ po vybraných místech v Blan-
sku a další doprovodné akce,” doplnila Komínková.
 Vydejme se proto spolu o rovných sto let zpátky a 

projděme si znovu tu někdy 
úspěšnou, jindy zas trnitou 
cestu od vzniku samostat-
ného Československa k 
naší současnosti. Třeba 
se nám pak snáz podaří 
pochopit věci minulé a lépe 
se připravit na to, co nás v 
budoucnosti teprve čeká. 
Záštitu nad výstavou pře-
vzal hejtman Jihomorav-
ského kraje JUDr. Bohumil 
Šimek a její uskutečnění 
se podařilo díky podpoře 
zřizovatele, města Blan-
ska a Ministerstva kultury. 
Výstavu bude možné v pro-
storách muzea shlédnout 
do 2. listopadu 2018.

Pavlína Komínková

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

+420 734 252 959, +420 724 959 699

info@barvyblansko.cz

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

Prodej a míchání syntetických, vodouředitelných, polyuretanových,

epoxidových a nitrocelulózových barev, malířských a fasádních hmot,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

Nově v nabídce také barvy přímo na rez
NOVINKA! Každý den v nabídce sytá 

KRÉMOVÁ POLÉVKA
bez lepku, z čerstvých a zdravých surovin.

Přijďte k nám ochutnat!
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Na obě akcE srdečně zvou kandidáti ODS do komunálních voleb.

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

NOVÁ ŠKODA FABIA
S ROZMANITOU KOMBINACÍ VÝBAV

novaskodafabia.cz

219 900

TOP AUTOSALON BLANSKO

www.topautosalon.cz

KOMUNÁLNÍ VOLBY SKON ILY, 
VÝSLEDKY V BLANSKU JSOU 
SE TENÉ. ZE SRDCE D KUJI VŠEM 
NAŠIM VOLI M ZA D V RU, 
KTEROU NÁM DALI. 

MOC SI TOHO 
VÁŽÍME A SLIBUJI, 
ŽE VÁS NEZKLAMEME. 
BUDEME PRACOVAT 
DÁL.



712. října 2018

* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025.
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* KADEŘNICTVÍ MATRIX. Dámské, pánské, 
dětské. Prodlužování vlasů metodou SO.
CAP. Antonína Dvořáka 15a, Blansko, tel. 
724937250.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Krásná, velká jablka  Gloster a Ontario na uskladně-
ní bez postřiku z domácího sadu z Lysicka-Kunštát-
ska. Jablka přivezu na Vaši adresu. Tel. 603945673.
* Garážové stání na ulici Absolonova v Blansku. 
Cena dohodou. Tel. 777707727, mertenova@cer-
go.cz
* Dveře levé, světlý javor, rozměr 195x85 cm, bez-
pečnostní zámek, čtyři klíče. Cena dohodou. Tel. 
702591648.
* Elektrokolo v záruce. Výborný stav, původní cena 
27 tis. Kč, prodám za výhodnou cenu dle dohody. 
Tel. 607161607 po 18. hodině.
* Ořechy s měkkými skořápkami z letošní úrody. 
Cena dohodou, tel. 602543044.
* Mladé andulky, korely a neofémy. Tel. 737902404.

      PRODEJ    

* Našel by se někdo, kdo daruje klec pro menšího hlo-
davce s mezerami mezi mřížemi menšími než 1cm, 
napaječku apod.? Předem děkuji. Tel. 737002332.
* Koupím garáž na Zborovcích. Tel. 602748748.
* Nabízíme kvalitní hnůj na vaši zahrádku. Odběr v 
Blansku. Možno i dovézt. Tel. 775236803.
* Hledáme paní / pána / na úklid přízemí zdravotnic-
kého střediska u Metry Blansko. Práce v odpoledních 
hodinách ve všední den na dohodu o provedení prá-
ce /cca 2-3 hod denně/. Dr. Jelínek, tel. 724161468.
* Za odvoz daruji použitou starší venkovní dlažbu 
béžové barvy. Dlaždice 30x30 cm na plochu cca 10 
m². Tel. 775236802.
* Věnuji za odvoz větší množství zeminy, Blansko 
pod Horní Lhotou. Tel. 604550828.
* 55 let,  mladšího vzhledu, rozvedený, 167 cm, hledá 
touto cestou ženu (baculku) k seznameni. Jsem delsi 
dobu sám a samota je zlá. Byt mám. Tel. 736748367.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Divadlo Tři muži na špatné adrese – 2. 11. 2018 od 
19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
350/330 Kč.
Putování lesem za pohádkovými postavami – 3. 
11. 2018 od 14:00 h, start: herna stolního tenisu na 
Podlesí, Blansko. Cena vstupenky: dospělý 50 Kč, 
dítě (0-15 let) 30 Kč. 
Hradišťan & Jiří Pavlica – 9. 11. 2018 od 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 390 Kč.
Vítání sv. Martina – 11. 11. 2018 od 9:00 h, Zámecký 
park, Blansko. Cena vstupenky v předprodeji: 50 Kč; 
děti do 15 let, držitelé průkazu ZTP a kostýmovaní 
účastníci průvodu mají vstup zdarma. 
Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímo-
vé – 14. 11. 2018 od 18:30 h, Dělnický dům, Blansko. 
Cena vstupenky 250/220 Kč.
Vánoční koncert: Petr Bende a hosté – 4. 12. 2018 
od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky: 
330 Kč.
Divadlo Hledám milence, zn. spěchá! – 7. 1. 2019 
od 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena vstupenky 
300/280 Kč.
Partička – 12. 3. 2019 od 20:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena vstupenky 480 Kč. 

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

V Blansku poprvé zahraje 
kytarista Pavel Steidl

BAZAR-NÁBYTEK +

Tel.: 777 870 817 

Email:bazardlbk@seznam.cz

vybavení  domácností, bílá technika, 
elektro, stroje atd.

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

www.bazar-nabytku-blansko.cz

D. Lhota 82 - naproti rest. "U Filkù"

OPRAVY
ODĚVŮ 

DLOUHOLETÁ PRAXE!

Po-Čt. 9-17, Pá. 9-13

nám. Svobody 2, nad prodejnou 
Jena. Těšíme se na Vás.

Úspěšné mistrovství
 V neděli 30.9. se v Blansku konalo Mistrovství 
Moravy a Slezska mladších žáků a žákyň v atleti-
ce. Blanenský stadion přivítal přes 370 mladých 
atletů ze všech koutů Moravy a Slezska. 

 K vidění bylo mnoho kvalitních výkonů od všech 
zúčastněných a mezi nimi se neztratili ani atleti z do-
mácího pořadatelského oddílu atletiky ASK Blansko. 
Naše největší pozornost se ubírala k běhu štafet dí-
vek na 4x60 m, kde naše kvarteto ve složení Natálie 
Poláčková, Kateřina Šebková, Dominika Bezdíčková 
a Veronika Jakusidisová patřilo k hlavním favoritům 
na medaili. I když byl na děvčatech znát náročný pro-
gram předešlých dní tak zabojovala a pro Blanenský 
tým získala krásné třetí místo. Z našich byla nejú-
spěšnější Veronika Jakusidisová, když vybojovala 
dvě zlata a to z dálky a běhu na 300 m. O největší 
překvapení pro naše barvy se postarala Dominika 
Bezdíčková, když pro ni v netradiční disciplíně běhu 
na 60m brala bronz a jen jedna setina ji odsunula na 
čtvrté místo v běhu na 150 m a od zlata zaostala o 
tři setiny, tak byl tento běh vyrovnaný. I ostatní mladí 
atleti našeho týmu zaznamenali kvalitní výkony. Za 
zmínku stojí úspěch v hodu kriketovým míčkem a to 
druhé místo Adély Dekanové z konkurenčního oddílu 
AK Dvorská. Všem našim závodníkům děkujeme 
za vzornou reprezentaci nejen klubu, ale i města 
Blanska, pořadatelům z řad rodičů a starších atletů, 
že akce proběhla na výbornou, což ocenil i hlavní 
delegát atletického svazu. Zástupcům města Blanska 
patří dík za podporu při této akci.

-MB-

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 
vychází 24. října 2018vychází 24. října 2018

Chcete inzerovat? Chcete inzerovat? 
Tel. 606728334Tel. 606728334

VOLNÉ PROSTORY VOLNÉ PROSTORY 
K PRONÁJMUK PRONÁJMU

Mutlifunkční budova blízko centra.
Vhodné např. pro kancelářské práce, 

služby, ordinace.

Tel.: 603 210 397 Tel.: 603 210 397 

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

Alexandria*Americatours*BlueStyle*Čedok*Exim*Eso*Firo*
Fischer*Neckermann*Nev-Dama*Victoria, aj.

EXOTIKA + LYŽOVÁNÍ 18/19:    
Výběr a nabídka SLEV až 40% 

BALI* EGYPT* EMIRÁTY* KAPVERDY* MEXIKO* OMÁN*
PANAMA* SRILANKA* THAJSKO* VIETNAM* ZANZIBAR aj.

LUXUSNÍ PLAVBY 2019 - DOPRODEJ MÍST!

Jarní prázdniny: Jarní prázdniny: 12.-16.2.19, Dolomity /CIVETTA, 7.400/5.400 Kč
autem i busem: Blansko, Boskovice, 4 x nocleh s HB, ski 168/130€

DO SVĚTA OD NÁS = 27 let GARANCE PRO VÁS!

 Do Dělnického domu v Blansku zavítá poprvé v historii kytarista Pavel Steidl, který byl v roce 2003 
zařazený mezi osm nejdůležitějších světových klasických kytaristů. Virtuos vystoupí v rámci koncertů 
Miloš Pernica a hosté 13. listopadu 2018 v 19.30 hodin. Koncert pořádá KSMB, předprodej vstupenek 
bude zahájen 15.10. v Informační kanceláři Blanka.

 „Byl zde kytarista, který ví, jak se smát 
hudbou a sdílet vtip se svým publikem. Ale 
za bavičem leží vážný umělec, který rozvi-
nul kompozici k poctě Jany Obrovské se 
strhujícími emocemi a velikostí. Nikdy nebyl 
potlesk ve stoje více zasloužen. Pavel Steidl 
si získal srdce a duši publika.“  

(Classical guitar magazine)

 Pavel Steidl se narodil v Rakovníku. Na 
kytaru začal hrát v osmi letech a jeho prvním 
učitelem byl jeho bratr. Vystudoval pražskou 
konzervatoř, kde ho učili mimo jiné Milan Ze-
lenka a Arnošt Sádlík. Ve studiu pokračoval na 
pražské Akademii múzických umění, tam jej vedl 
uznávaný kytarový virtuos Štěpán Rak. Mimo 
klasického studia sbíral Pavel Steidl zkušenosti 
také návštěvami mistrovských tříd, které vedli 
David Russell a Abel Carlevaro. Další cenné 
zkušenosti získal účastí v mnoha soutěžích a 
na řadě hudebních festivalů. Roku 1982 se stal 
vítězem soutěže Radio France de Paris. Tento 
úspěch mu defi nitivně otevřel cestu k budování 
mezinárodní kariéry. Koncertoval ve více než 
třiceti zemích světa (Kanada, Kuba, Španěl-
sko, Polsko, Rakousko, Kostarika, Guatemala, 
Austrálie, Japonsko, Velká Británie, Mexiko a 
mnoho dalších). Nahrál mnoho skladeb svě-
tového repertoáru a českých skladatelů nejen 
minulosti, ale i 20. století. Pavel Steidl také 
komponuje a svými skladbami často obohacuje 
svůj koncertní repertoár. Italský časopis Guitart 
zařadil jeho jméno mezi 8 nejdůležitějších světo-
vých kytaristů roku 2003 a o dva roky později obdržel 
cenu Classical Guitar Award 2005. V současné době 
vyučuje hru na kytaru na AMU v Praze. Pavel Steidl 
hraje v současné době nejvíce na kytaru Francisco 
Simplicio (1926), Franze Butchera (2008), Waltera 
Verreydta, kopii J.G.Stauff era z dílny B.Kresseho a 
originální nástroj z počátku 19. století Nikolause G. 
Riese (cca 1830). 
Diskografi e:
Hudební Mládí, Supraphone 1983 Týden Nové 
Tvorby, Panton 1984 Pavel Steidl Debut, Panton 
1985 Guitar / Music of the 18 th and 19 th centuries,  
Panton 1993
Masters of the Czech Classical Guitar, Pehy 1994
Když mám nohy o měsíc opřený, Panton 1994

Cantabile (s Janem Opšitošem - housle), Erasmus 
1995  L. Legnani - 36 caprices op. 20, Fantasia op.19, 
Naxos 1998/Cat.8.554198
N.COSTE - Guitar Music Vol.3, Naxos 2000 / 
Cat.8.554353N Paganini - Sonate&Ghiribizzi for 
guitar, Frame 2001 (Italy) J. K. Mertz - Bardeklange, 
Frame 2003 (Italy) Don Miquel Ruiz - Čtyři dohody – 
audiokniha, Tympanum 2009 A ty taky jdi do Ithaky, 
William recording, 2013 European Guitar Quartet - 
Danza, Dr.Heart Music, 2014 Zrozeni k běhu “Born 
to run” - Ch.McDougall, fast book (spoken word 
- Jaroslav Dušek, Mladá fronta, 2015)

www.pavelsteidl.com
-r-

- 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

Chtěl bych poděkovat za důvěru, 

kterou kandidátům za KSČM dali 

voliči v Blansku. Jsme i nadále 

připravení pracovat ve prospěch 

města a jeho občanů.

Stanislav Navrkal
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Za folklórem do Francie

Plavci vezou z Kopřivnice deset medailí

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

PedikúraPedikúra
   A. Skotáka 1371/8  (za bankou ČSOB 
   jednosměrka rovně od parkoviště)

NOVĚ otevřeno!

bezbariérový
přístup

Tel. 736 770 115

Provozní doba dle objednávek. Nabídka pedikúry 

mokré, suché přístrojové, kombinované 

(mokrá + přístrojová), ošetření zarostlých nehtů, 

kuřích ok, lakování nehtů, gel lak, atd., cena od 220,- Kč

Restaurace MYSLIVNA
- DENNÍ MENU: 12 jídel od 79,-
- velký výběr jídel ze zvěřiny
- česká kuchyně, poctivé porce
- točíme Svijany 11°, 12° a řezané!
- více na Facebooku: Myslivna Blansko

MARTINSKÁ HUSA

PEČENÁ NA ČTYŘI ZPŮSOBY!

8.11. - 11.11. 2018

více na našem FacebookuFacebooku

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

 Blanenští plavci z kategorie dorostu, staršího a mladšího žactva se představili o víkendu na tři-
advacátém ročníku Velké ceny Kopřivnice. Společně s plavci z třiadvaceti českých a moravských 
klubů bojovali o medaile ve čtrnácti disciplínách. 

 Blanenským padaly nejen osobní rekordy, ale i me-
daile. Svou osobní i klubovou sbírku obohatili o deset 
cenných kovů. Ze zlata se radoval v kategorii staršího 
žactva Štěpán Bezděk (50 znak) a Anna Šťávová (50 
prsa), která zastupovala kategorii mladšího žactva. Z 
dorostenců si nejlépe vedl Radim Švarc, který dosáhl 
na tratích 100 prsa a 100 polohový závod na stříbro. 
 Do konečného počtu přidali po jedné bronzové 

medaili dorostenci Štěpán Pokorný (200 polohový 
závod), Milan Kučera (100 polohový závod), Milan 
Musil (200 prsa), Kateřina Demová (50 kraul). Starší 
žák Štěpán Bezděk si ke zlatu pověsil na krk ještě 
dvě stříbrné medaile za padesátku kraul a stovku 
motýlek.

Věra Vencelová

 Letní prázdniny začaly pro mladé tanečníky z folklorního souboru Drahan ve velkém stylu. Jako 
každý rok podnikli blanenští milovníci lidových tanců výlet do zahraničí. Letos přijal soubor pozvání 
na Světový Folklorní Festival v Marseille. 

 Pořadatelé festivalu, který se pyšní více než pade-
sátiletou tradicí, každý rok pečlivě vybírají do progra-
mu tanečníky z celého světa. Letos se na tanečním 
parketě a koncertním pódiu střídaly soubory z České 
Republiky, Černé Hory, Filipín, Madagaskaru, Kuby 
a Francie. A to nejednou, týdenní program festivalu 
byl nabitý a naše tanečníky i hudebníky čekalo čas-
to i několik vystoupení za den na různých místech 
největšího francouzského přístavního města. 
 Volné chvíle proto folkloristé trávili většinou 
odpočinkem a opakováním choreografi í, čas si 
ale udělali i na výlet po 
marseillských památkách 
a koupání v moři. Přes-
tože organizační zázemí 
festivalu, který funguje 
na zcela dobrovolnické 
bázi, nebylo někdy dle 
představ účinkujících, 
předvedli naši tanečníci 
a muzikanti skvělé výko-
ny a sklízeli velký aplaus 
i v konkurenci profesio-
nálních souborů. Bylo to 
možná právě tím nadše-
ním, které často vyprchá 
umělcům ve chvíli, kdy se 
z činnosti zájmové, při-
nášející vlastní potěšení, 
stane práce a rutina. Tím 

nadšením, které dodává lidovým tancům v podání 
Drahanu na autenticitě. Vycítili to i pořadatelé a zdá 
se, že blanenští folkloristé tak nebyli v Marseille 
naposled! 
 Soubor Drahan oslaví zanedlouho 45 let své 
existence. Přejme mu mnoho dalších úspěšných let, 
nadšených tanečníků i muzikantů, aby i nadále mohl 
reprezentovat město Blansko a šířit krásu kulturního 
dědictví horáckého regionu u nás i na mezinárodní 
úrovni.

Martin Kovář

STAVEBNÍ TECHNIK

Chcete jít mezi nás? 
Pošlete nám na mail info@cergo.cz Váš životopis. My Vám určitě odpovíme!

Jsme společnost, která staví zdroje pro výrobu tepla nejnověj-
šími technologiemi s cílem zajistit zákazníkovi nízké provozní 
náklady.

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

Pokud můžete odpovědět „ano“ na výše uvedené, 
pak možná hledáme právě Vás! 
 
Výsledkem Vaší práce bude:
• správně sestavený rozpočet a harmonogram zakázky
• provedený výběr dodavatelů pro realizaci zakázky
• úplně a včas vyhotovené zjišťovací protokoly a změnové listy

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

Hledáme do realizačního týmu nového kolegu/kolegyni na pozici

TANEČEK 19.10. 1930

TOM SAWYER BAND


