
Prodej komerčního objektu Rájec-Jestřebí 
s parkovištěm, poz. 662 m2, vše v pronájmu, 
vhodné i pro přestavbu… NC - 5 580.000 Kč

www.mikark.cz

HLEDÁME  BYTY  A  DOMY  V BLANSKU  A  OKOLÍ  NA  PRODEJ.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej RD 6+1 Staré Blansko s dvojgaráží,
pozemek 1.017 m2, jezírko, po rekonstrukci,
možnost i na podnikání … NC – 6 490.000 Kč

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2, 1. NP, WC, výloha...NC – 1 100.000 Kč

- Prodej bytu 2+1 OV Blansko – NR, 6.NP, 58 m2, výhled na JZ...NC – je v jednání 

- Prodej bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, výtah, balkon, parkování...NC– od 908 tis.  

- Prodej bytu Praha - Žižkov, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP...NC – 19 900.000 Kč 

- Prodej pozemků na RD Černá Hora, 2.514 m2, včetně ŘRD...NC – Info. v RK

- Prodej pozemků Křtiny, 5 406 m2, lesní louka s nálety u silnice...NC – 99. 000 Kč

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Chelčického, 2. NP, bez nábytku...NC – 8.000 Kč/měs.

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

 Jsou za námi další volby - rovnou dvoje. Zvolili jsme si zástupce, kteří za nás budou 
rozhodovat v Jihomoravském kraji a rovněž senátora, přesněji řečeno senátorku. Ta 
by za nás měla po šest let zvedat ruku v horní komoře parlamentu. Pro mne osobně 
mají letošní volby jednoho velkého jmenovatele, kterým je účast, tedy přesněji řečeno 
neúčast. Finální součty byly skutečně tristní.

 V úvodníku, který jsem psal týden před volbami ve 
speciálním předvolebním vydání, jsem vás vybídnul k 
účasti ve volbách. Při obou mých návštěvách volební 
místnosti jsem se komise vyptával na procenta. Číslo 
vyřčené z úst komisaře mne pokaždé dost nepříjem-
ně překvapilo. Aby ne. V našem městě nakonec přišlo 
k volbám 38,57% voličů, kteří volili do krajského 
zastupitelstva a většina z nich přispěla také svým 
hlasem do senátu. Druhé kolo senátních voleb bylo 
výrazně horší. K urnám se dostavilo 15,73% voličů, 
přímo v Blansku to bylo ještě méně - 13,44%. 
 Celou dobu se zamýšlím nad tím, proč lidé k 
volbám nepřišli a směju se teoriím našich politiků. 
Zatímco jedno prohlášení hnutí ANO praví: "Lidé jsou 
spokojení, změnu nechtějí!", vzápětí si od některého 
ze stranických kolegů přečtu citaci: "Výsledky voleb 
jasně ukazují, že voliči prahnou po změně!" No a pak 
si vyberte... 
 Volby každopádně vyhrálo hnutí ANO a přestože 
ve svém okolí neznám nikoho, kdo by pana Andreje 
Babiše vychvaloval, nechal své soupeře za sebou 
ve většině krajích. Fakt, že v některých krajích ne-
získá vítězná strana křeslo hejtmana, nechám bez 
komentáře. Leckdo by mohl označit tuto politickou 
hru s koalicemi a opozicemi jako nečestnou, neetic-
kou, ba co víc! Někteří občané vidí celou situaci jako 
podraz na voliče. I mne to nutí k zamyšlení - nemají 
tak trochu pravdu?
 Ale zpět k účasti. To, že občané přišli ke druhému 
hlasováni senátních voleb v tak mizivém počtu, může 
znamenat všelicos. Lenost, nechuť jít dva týdny po 
sobě k urně, případně bojkot senátu jako takového. 
Když se ohlédneme za šestiletou kariérou senátora 
našeho regionu Jozefa Regece, pak ostatně není 
divu. Jeho tvář jsme viděli naposledy roku 2010 
před volbami a od té doby jako by nebyl. Až letos se 
pan senátor začal opět zúčastňovat všech možných 
akcí, koukal ze spousty billboardů a smál se na nás 
z inzerátů v novinách a letácích. Podle průzkumů 
sružení KohoVolit.eu, jež naše zákonodárce sleduje 
již od roku 2006, byl pan Regec v roce 2015 jedním 
z nejméně aktivních senátorů a jeho účast při hla-
sování a schůzích senátu patřila vůbec k nejhorším 
ze všech. 
 Více než polovina občanů naší země si myslí, že 
senát je zbytečná věc. Pravda je taková, že naši sou-
sedi na Slovensku (a nejen oni) existují bez senátu 
a ničemu to nevadí. Plní senát svoji funkci jakési 
fi ltrace toho, co přijde z dolní komory Parlamentu? 
Politolog Oskar Krejčí v jednom z rozhovorů zmínil: 
"Nemyslím, že v Česku se senátem bylo přijato méně 

nedokonalých zákonů než na Slovensku bez senátu." 
I na základě těchto slov by se senát tudíž mohl jevit 
jako zbytečný. 
 Jen pro informaci: zrušení senátu není vůbec 
jednoduchá záležitost. Jelikož jde o změnu ústavy, 
žádá si tento proces 3/5 hlasů poslanců, ale také 3/5 
hlasů senátorů! Ti by samozřejmě přišli o veškerá 
svoje privilegia a nemalé fi nanční prostředky. V tomto 
případě nebuďme naivní, nikdo ze senátorů pod 
sebou větev nepodřeže. Existují i jiné možnosti, jak 
by se dal senát zrušit, ale ty jsou podobně složité.
 Z toho vyplývá, že senát tu je a ještě nějakou chvíli 
bude a nám nezbyde než se s tím smířit. Senát je 
především o lidech a čím kvalitnějšího člověka si 
zvolíme, tím spíš se můžeme spolehnout na to, že z 
parlamentu nebudou vypadávat nedodělky a zmetky. 
Po zkušenostech z posledního období jen doufám, 
že tentokrát jsme zvolili dobře a paní Vítková bude 
v úřadu aktivnější než její předchůdce.
 Ať už jste pro či proti senátu, myslím si, že je chyba 
tyto volby ignorovat. Už jen proto, že volební neúčast 
vás nyní podvědomě zbavuje oprávnění si stěžovat 
na politickou situaci. A nadávat na politiky - to je přece 
takový tradiční český sport, že?
 Nevolíte? Nestěžujte si...

Martin Müller

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

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

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

Dvougener., podsklep., po rek., zahrada, garáž.

cena: 3.900.000,- Kč tel: 775 246 549

RD 2+1 A 3+1 DRNOVICE, CP 1.378 M2 RD 2KK A 3+1 SOŠŮVKA, CP 923 M2

Dvougenerač., 3 garáže, zahrada, podsklep.

cena: 1.749.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Nová střecha, zahrádka, sklep.

cena: 800.000,- Kč tel: 775 582 092

RD 3+1 RÁJEČKO, CP 247 M ZAHRADA BLANSKO  OTISKY CP 385 M

Studna, elektřina, stavební povolení.

cena: 99.000,- Kč tel: 775 582 092

G G
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SOBOTA 5. 11. 2016  od 14.00 hodin
PREZENTACE a START: BLANSKO, AREÁL HERNY STOLNÍHO TENISU na PODLESÍ 14.00-17.00 h.

STARTOVNÉ: DOSPĚLÍ 35,– Kč; DĚTI 25,– 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, Rodkovského 2a. Činnost je realizována za finanční podpory Města Blansko.



Opravy silnice na Klepačov: 
ještě několik měsíců
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Víte? Nevíte?Volby 2016 v Blansku

Freddieho sloupek

Co na Letnou
 Když je něčeho moc, přehršel, či otravně příliš, 
když to „něco“ kouká na člověka zpoza každého 
rohu, z prvních stránek novin, z televize a odjinud 
– pak se říká, že má jeden strach otevřít doma led-
ničku, aby to „něco“ na něj nevyskočilo. Při vší úctě k 
osobě posledního prezidenta Československa jsem 
měl v posledních dnech a týdnech strach otevřít 
i dveře na WC, aby odtamtud nevyskočila nějaká 
„poutavá“ vzpomínka na něj.

 Chápu nostalgii mnohých jeho přátel. Chápu i to, 
že nedožitých 80 let je jakýmsi vhodným okamžikem 
k tiché vzpomínce na člověka, který (ať chceme nebo 
ne) zasáhl do životů nás všech. Ale co je moc, to je 
opravdu příliš.

 Oproti tomu, co teď o Václavu Havlovi slýchám a 
čtu se domnívám, že onen vliv na naše životy roz-
hodně nebyl vždy pozitivní. Nehodlám dnes Havla 
jako člověka ani jako prezidenta hodnotit, ostatně – o 
mrtvých jen v dobrém. Každý nechť si o něm udělá 
úsudek sám pro sebe. 

 To, co mi je mírně řečeno „proti srsti“, je způsob 
vytváření kultu okolo jeho osobnosti a života vůbec. 
To, co se děje, je totiž značně přehnané a hraničí, 
promiňte mi ten výraz, až s nevkusem. Nebo se 
šílenstvím.

 Dodnes jsem se nesmířil s nápadem (bohužel 
uskutečněným) jistého režiséra na přejmenování 
Letiště Praha-Ruzyně na Letiště Václava Havla. 
Ale tím to neskončilo. Nastala doba Havlových 
laviček, pokračovalo to odhalováním pamětních 
desek, bust či soch. Vyrojila se najednou ohromná 
spousta Havlových „přátel“, spolubojovníků, žáků a 
následovníků. Některá jména zněla dokonce dost 
překvapivě, vzhledem k angažmá jmenovaných osob 
za minulého režimu. Budiž. Každý ať si do svědomí 
sáhne sám.

 Nic proti vzpomínkám. Ale opravdu asi není třeba 
obyvatele této země obtěžovat. V Praze u Národního 
divadla vzniklo nové náměstí s Havlovým jménem. 
Ve stínu pří o tom, zda se má jmenovat „Havlovo 
náměstí“ nebo „náměstí Václava Havla“ zanikla 
informace, že původně někdo přišel s „geniálním“ 
nápadem administrativně rozdělit Rašínovo nábřeží 
napůl a tu uvolněnou část pojmenovat Havlovým 
nábřežím. Naštěstí u někoho z odpovědných lidí 
zvítězily zbytky zdravého rozumu a z této (fakt už 
hovadiny) nakonec sešlo. Takže jen nově vzniklé 
náměstí, u nějž dokonce pochopím i slavnost jeho 
„otevírání“. Ale proč museli zároveň vystavovat jeho 
ojetý občanský vůz? Proč jeden z „přátel“ Havlových 
tvrdil, že mu po návratu z vězení domů instaloval v 
bytě mříž, aby si snáz zvyknul na svobodu? (To snad 
je výjev z nějaké absurdní hry?!) Proč zvon Václav v 
kostele svatého Havla (to by se onen světec a misi-
onář přelomu 6. a 7. století asi podivil)? Proč (a to je 
obzvlášť nechutné) někdo tvrdí, že má nedopalek z 
jeho (Havlovy) cigarety? Co bude dál? Raději nechci 
domyslet. 

 A co takhle až bude oslava nedožitých devade-
sátin? Ten podstavec po Stalinovi na Letné je ještě 
pořád volný. A co u kulaté stovky? Nerad bych se 
totiž dožil toho, že bude Praha nebo jiné město 
přejmenováno „sakumprásk“ na Havlov (podle 
vzoru Gottwaldov) nebo Havlograd (podle vzoru 
Leningrad). Račte si vybrat. Existenci alternativních 
názvů obou měst mám ještě v živé paměti a veselo 
mi při těch vzpomínkách není.

 Hezký den…
Freddie 

(freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

- retro vzhled
- množství 
   vychytávek 
- technicky propracované 
   detaily
- různé druhy, různé barvy

Nejen pro nošení ve městě, ale i pro sport!Nejen pro nošení ve městě, ale i pro sport!

Pánská zimní bunda Pánská zimní bunda 
Trimm WilsonTrimm Wilson

Bubenický workshop
 Ve středu 26. října v 15 hodin se v sále Základní 
umělecké školy v Blansku uskuteční bubenický 
workshop s Liborem Hadravou. Tento profesionální 
bubeník českého původu vystudoval Berklee College 
of Music v Bostonu. Jako profesionální muzikant a 
učitel hry na bicí soupravu ve Stonehamu ve státě 
Massachusetts a dalších místech v USA přijíždí jed-
nou ročně do České republiky a své umění předává 
českým bubeníkům. Na workshop jsou zváni všichni 
fanoušci bicích nástrojů i široká veřejnost. Vstupné 
je 100 korun. Informace: Jiří Boreš, tel. 723241007.

-mha- 

Moštování
 Zahrádkáři v Blansku moštují v Domě zahrádkářů 
v Blansku. Objednávky přijímá a informace podává: 
Rudolf Kunc, tel. 731 730 999 ve všední den od 18.00 
do 20.00. Začátek moštování bude vždy v 13.00 hod. 
a ukončení v cca 18.00.
 Dále upozorňujeme zájemce, že práce budou 
zahájeny až po objednávkách dostatečného množ-
ství ovoce na zpracování a to do vlastních nádob. 
Minimální dávka na den pro jednoho zákazníka je 
30 kg, 
 Cena za moštování je 3,50 Kč za 1 kg ovoce. 
Ovoce se myje na místě a biologický odpad (zbytky 
z jablek) je možno ponechat na místě.

ZO ČZS Blansko

Zahrádkáři vystavovali
 Na konci září, tedy 24. a 25. se za krásného slu-
nečného počasí konala Podzimní výstava ovoce, ze-
leniny a květin v Domu zahrádkářů na Křížkovského 
ulici. Na tuto výstavu donesli své výpěstky zahrádkáři 
z Blanska a blízkého okolí. Na stolech vedle sebe 
ležely košíčky se švestkami, jablky, hruškami, hrozny, 
mrkví, celerem, paprikami a rajčaty. Všemu vévodily 
dýně, cukety, patizony a krásné lilky. Vše doplňovaly 
květiny ze zahrad v krásných aranžeriích. Nechyběly 
zde zavařeniny, marmelády a sirupy z toho, co se 
nám na zahradách letos urodilo. Tuto výstavu shlédlo 
asi 300 lidí. Mezi nimi nechyběl ani starosta města a 
zahrádkář Mgr. Ivo Polák a další milí hosté.
 Po výstavě v Domě zahrádkářů putovala část 
exponátů do Domova Olga a část byla dále vystavo-
vána v Klubu důchodců ve dnech 5. až 8. října. Tam 
shlédla výstavu spousta lidí, nejenom návštěvníků 
Klubu důchodců, ale i voličů.
 V příštím roce budeme opět vystavovat a to na 
Jarní výstavě konané začátkem května a na Podzimní 
výstavě konané na konci září. Na obě výstavy vás 
zve Výbor ČZS Blansko. Na fotografi e z výstavy se 
můžete podívat i na našich internetových stránkách 
www.zahradkari.blansko.cz. 

Libuše Vítková

PODĚKOVÁNÍ
 Děkujeme MUDr. Liboru Novákovi, MUDr. Jiřině 
Lepkové, MUDr. Michalu Grunwaldovi, celému ko-
lektivu sestřiček a pomocnému personálu interního 
oddělení A Nemocnice Blansko, za citlivý, profesi-
onální a humánní přístup při péči o naší maminku, 
babičku a prababičku paní Zdeňku Borešovou.

Rodina

Změna telefonního čísla 
Senior Pointu v Blansku

 Vážení senioři, od 1.10.2016 dochází ke změně 
telefonního čísla Senior Pointu v Blansku. Nové 
číslo je 778430588. Provozní doba Senior Pointu je 
v pondělí 9.00 - 15.00 hodin. Najdete nás v Centru 
Svatého Martina, Komenského 14, Blansko, e mail: 
blansko@seniorpointy.cz. Poskytujeme registraci do 
slevové sítě Senior Pas, právní poradenství (na ob-
jednání), informace z oblasti bezpečnosti, prevence 
a sociální oblasti, přístup k počítači s internetem, 
nabídku volnočasových aktivit. Všechny naše služby 
jsou zdarma.

Karla Změlíková, pověřený pracovník Senior 
Pointu Blansko

Pochod podzimním lesem
 Zveme všechny přátele turistiky a večerního lesa 
s dobrodružstvím a pohádkami. Jedná se o tradiční 
akci (36.ročník), kterou pořádá Klub českých turistů 
Blansko. Start  je v sobotu 29.10. od 17.00 do 18.00 
ve vestibulu ZŠ Dvorské v Blansku. Pochod je určen 
pro rodiče s dětmi případně dětské kolektivy s do-
provodem dospělých.Trasa do 5 km v okolí Blanska. 
Startovné 40Kč, v ceně buřtík, pečivo, perník, čaj, di-
plom a případná autobusová doprava. Doporučujeme 
vzít s sebou svítilnu , pevnou obuv a dobrou náladu!!!

KČT Blansko

 V říjnu se v Blansku konaly volby do krajského zastupitelstva a do Senátu Parlamentu České 
republiky. Přinášíme shrnutí volebních výsledků. 

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje 
 V rámci celého Jihomoravského kraje nejvíce křesel v krajském zastupitelstvu získala strana ANO 2011 
se ziskem 71 797 hlasů. Ovšem ve městě Blansko na prvním místě stanula strana ČSSD s 1 205 hlasy a v 
okrese Blansko zvítězila strana KDU-ČSL s 6 244 hlasy. Volební účast v Blansku byla 38,57 %, což je o něco 
více, než v rámci celého Jihomoravského kraje (v Jihomoravském kraji přišlo k volbám 36,84 % občanů). 

Volby do Senátu
 Účast v prvním kole senátních voleb byla v rámci celého volebního obvodu Blansko 37,63 % (ve městě 
Blansko 37,01 %). V druhém kole pouhých 15,73 % (ve městě Blansko 13,44 %). 
 V senátních volbách v prvním kole nikdo nezískal nadpoloviční většinu hlasů. Nejvíce blanenských obča-
nů sice dalo hlas starostovi města Blanska Ivu Polákovi, a to 1707 hlasů, ovšem na postup v rámci celého 
volebního obvodu to nestačilo. Do druhého kola tedy postoupila Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) a Jan Machač 
(bezpp. za ODS). Na třetím místě skončil Ivo Polák, který získal o 290 hlasů méně než druhý kandidát. 
 Ve druhém kole voleb nakonec zvítězila Jaromíra Vítková s počtem 7 204 hlasů (z toho 1 220 hlasů od 
blanenských občanů) a vystřídala tak dosavadního senátora Jozefa Regece. 

Číslo Název Počet mandátů v %
30 ANO 2011 15 23,08
24 Křesťanská a demokratická unie - Československá 

strana lidová
11 16,92

12 Česká strana sociálně demokratická 11 16,92
37 Komunistická strana Čech a Moravy 7 10,77
2 Občanská demokratická strana 6 9,23
87 TOP 09 s podporou starostů a "Žít Brno" 4 6,15
23 Starostové pro Jižní Moravu 4 6,15
78 Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 

(SPD) a Strana Práv Občanů
4 6,15

21 Zelení a Piráti 3 4,62

číslo příjmení, jméno, tituly Volební 
strana

1. kolo
hlasy

2. kolo
hlasy

1. kolo
procenta

2. kolo
procenta

1 Polák Ivo Mgr. ČSSD 5 665 X 14,73 X
2 Štěpánek Robert Úsvit 1 077 X 2,80 X
3 Šoltys Jiří NáS 380 X 0,98 X
4 Míšenský Jiří Ing. ANO 2011 4 245 X 11,03 X
+5 Machač Jan prim. MUDr. ODS 5 955 6 534 15,48 38,93
6 Regec Jozef SsČR 4 940 X 12,84 X
7 Koudelová Mária KSČM 3 753 X 9,75 X
*8 Vítková Jaromíra Ing. KDU-ČSL 7 204 10 246 18,73 61,06
9 Sukalovský Drago Ing. Mgr. STAN 5 237 X 13,61 X

 Silnice do Klepačova po několikatýdenní přestávce opět ožije pracovním ruchem. Práce se ovšem 
protáhnou až do jara. 

 Po zjištění špatného podloží a zvětralé skály se v 
srpnu rozhodlo, že musí být vystavěna opěrná zeď 
dlouhá asi sto metrů a zpevněny svahy, jelikož do-
cházelo k uvolňování skalních úlomků a kamenných 
bloků. Na začátku září byly vykáceny stromy, které 
zatěžovaly svah, a poté se hledala fi rma, která novou 
zakázku zpracuje. 
 „Nyní je již podepsána smlouva se stavební fi rmou 
Přemysl Veselý na vyhotovení opěrné zdi a zpevnění 
svahů,“ uvedl vedoucí blanenského oddělení Správy 
a údržby silnic Jihomoravského kraje Miloš Bažant. 

 Podle původních plánů měly být opravy silnice již 
dokončeny; místo toho budou klepačovští stát na 
semaforech až do jara. „V těchto dnech na stavbu 
nastupují dělníci, kteří budou pracovat do zimy, 
tak dlouho, jak jim to počasí dovolí. Na jaře se pak 
dokončí vozovka,“ doplnil Bažant. 
 Původně plánovaná částka na opravy silnice činila 
osm milionů korun; ta se však navýší na dvojnáso-
bek. Rekonstrukci úseku hradí Jihomoravský kraj. 

-mha-

Foto Ivo StejskalFoto Ivo Stejskal
www.stejskal-photography.euwww.stejskal-photography.eu
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Na kávě s Alešem Petrželou
Byl jsem na sociální síti Facebook upozorněn, že si mám ve čtvrtek večer pustit TopStar 
magazín. Tento pořad běžně nesleduji, ale podle všeho se tam měl objevit blanenský 
muzikant, kterého jsem už dlouho neviděl. Tak jsem neodolal a stálo to za to! V reportáži 
se objevil můj kamarád, blanenský muzikant Aleš Petržela se svojí kapelou LOLA po 
boku Jaromíra Jágra. Neváhal jsem ani vteřinu a s Alešem si domluvil schůzku. Uply-
nula docela dlouhá doba od chvíle, kdy Aleš odešel z Blanska, ale co si ho pamatuju, 
skoro vůbec se nezměnil. Rozhovor s ním vám přináším takřka v původním znění.

Sponzor rubriky:

hrát s klukama do garáže. Miloš Pernica mě připravil 
na konzervatoř, na kterou jsem se dostal až napotřetí. 
Hraju totiž na levou stranu a profesoři s tím měli 
problém... Tedy až na jednoho, kterým byl prof. Milan 
Tesař na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Tam jsem byl 
opravdu moc spokojenej. Milošovi Pernicovi za tohle 
patří velkej dík, je to jeden z nejlepších muzikantů a 
vůbec lidí, který jsem v Blansku potkal.

 Pamatuji si, že jsi hrával na Blanensku po zá-
bavách. Kolika skupinami jsi prošel? Na kterou 
vzpomínáš nejraději?
 Přesný číslo asi neexistuje. Já jsem hrál pořád 
někde. Tancovačky jsem hrál docela dlouho. Kapel-
ník Réňa Kvapil mě tehdy prostě vytáhl z garáže a 
předal mi kazety s nahrávkami se slovy: „Nauč se 
to, příští týden hraješ!“ Myslím, že se mě ani neptal, 
jestli chci. Vysázel prachy na prkno a já jsem mohl 
v týdnu zvát baby na kafe - to bylo moc fajn. 
 Ale jel jsem dál i vlastní věci. Některý kapely, ve 
kterých jsem hrál, třeba boskovická Hrdla na horách, 
v Blansku Průlet nebo Morfi um - dělaly většinou 
lidem úsměv na tváři. Pak přišla kapela GAVORA 
(Gorodkov, Petržela, Konečný) a všechno bylo jinak. 
V Blansku nás lidi neměli rádi, zůstali jsme tehdy 
společensky na ulici. Můj táta dokonce z prvního 
koncertu odešel v depresi a máma mně řekla, že má 
o mě vážnej strach... Vždycky nám ale s klukama 
uvařila guláš a táta nám nakonec asi fandil - jsou oba 
prostě úžasní... No a my jsme do toho řezali dál - to 
byla skvělá doba.

 Představ nám svoji současnou kapelu.
 Kapela se jmenuje LOLA a je to pro mě druhá rodi-
na. Každej den ráno padnu na kolena a děkuju Pánu 
Bohu, že jsem je potkal :-) Bubeníka Petra Baláše 
(pro mě jednoho z nejlepších v ČR) jsem potkal v 
jiné kapele, se kterou jsem hrál v Praze. Točili jsme 
album, na které jsem napsal skoro všechny písničky, 
ale pak nás z ničeho nic vykopli, tak jsme založili 
kapelu Lola běží (dnes už je to pouze LOLA). Pak 
k nám přišel baskytarista Jakub Jakubec a zapadlo 
to! Od té doby spolu jezdíme po Česku a Slovensku, 
občas i dál. Ti kluci jsou skvělí, mám je moc rád.

 Já si tě pamatuju hlavně jako kytaristu, ale 
v kapele LOLA jsi lídrem kapely v roli zpěváka 
a kytaristy v jedné osobě. Jak jsi se dostal ke 
zpěvu?
 Popravdě ani nevím, neměl jsem nikdy v plánu být 
lídrem (zpěvákem) v kapele, ale vždycky jsem psal 
písničky a nahrával si dema (to je něco jako náčrt 
obrazu), pouštěl jsem to lidem a jim se můj zpěv líbil. 
Pak jsme do kapely vzali zpěváka, jenže s ním to 
nějak nešlo. Kluci tehdy řekli: „Hele, píšeš písničky 
i texty, tak to prostě budeš zpívat!” Nezbylo mi nic 
jinýho, než to zkusit. Ale lidem se to snad líbí, chodí 
na nás, tak prostě hraju a zpívám.

 Máte za sebou křest nového cédéčka. Jak si 
vede mezi kritiky, jak se prodává a jak jsi s ním 
spokojený ty?
 Co se týče hudebních kritiků, tak to vůbec neře-
ším... Líbí se mi, jak to říkal Nohavica: „Když píšu 
písničku a třeba se zaseknu nebo nevím, jestli tam 
dát tohle nebo tamto, říkám si: kde jste teď, kritici? 

Teď řekněte, jak by to 
mělo být!” Kritika je 
pouhý názor jednoho 
člověka. Nevím, jakej 
má vkus, kolikrát si na-
hrávku poslechl, jestli 
byl někdy na koncer-
tě… Myslím, že lidi 
jsou moc chytří a do-
kážou si udělat svůj 
vlastní názor. Na nás 
lidi chodí a poslouchají 
naše písničky, já k nim 
můžu prostřednictvím 
svých textů a hudby 
mluvit, to je pro mě 
to, co jsem vždycky 
chtěl, za to patří všem 
fanouškům velkej dík.
 Album ...jako divo-
ký koně je pro mě 
zatím to nejlepší, co 
jsem byl schopnej ve svým hudebním životě udělat, 
mám to album moc rád. Víc bych nechal na lidech.

 Točili jste také s Petrou Janů…
 Jasně! Natočili jsme s Petrou Janů duet LOLA – 
Nazí a krásní. Bylo to tak, že jsme dostali možnost 
od Aliance žen s rakovinou prsu být součástí projektu 
Ostře sledovaná prsa, který se věnuje boji s rakovi-
nou prsu. Napsal jsem písničku Nazí a krásní, která 
se jim moc líbila. Oslovili jsme Petru Janů. Paní 
Petře se píseň líbila, a tak jsme se setkali ve studiu 
a nazpívali spolu duet. Tehdy jsem si vzpomněl na 
všechny ty pořady, který jsem tehdy doma u rodičů v 
Blansku viděl  - Možná přijde i kouzelník, Televarieté, 
Triangl… Doteď jsem na tuto zpěvačku koukal v te-
levizi a náhle bez jakýchkoli ambicí zpěváka stojím 
ve studiu a zpívám duet s Petrou Janů. K tomu není 
co dodat… Na svět přišel i videoklip, ke shlédnutí je 
například na Youtube.

 Kam bys chtěl se svojí současnou kapelou 
LOLA dojít? Máte před sebou vytyčený nějaký 
konkrétní cíl, představu?
 Díky hudbě jsem se dostal až k hokeji - k Rytířům 
Kladno, pro který jsem napsal písničku a došlo to až 
tak daleko, že jsem se seznámil s Jaromírem Jágrem 
a zahrál si s ním v klipu (LOLA – Kladnou hlavou). 
Tohle předčilo i ty nejdivočejší představy. Odteď už 
asi nic neplánuju :-) Tohle byl pro mě neskutečně 
silnej zážitek, a jestli si teď něco přeju, tak aby ta 
písnička plnila svůj účel.

 Jak probíhalo natáčení? Je něco, co si budeš 
dlouho pamatovat?
 Team lidí byl skvělý, já jsem se těšil na každej 
den natáčení a každou vteřinu jsem byl přítomen a 
užíval si to. Parádní byli velcí Rytíři a mladí Rytíři, 
když došlo na záběr, kdy měli najíždět na kapelu a 
sypat na nás led. Já jsem tam klečel a měl plnou 
hubu ledovýho štěstí :-)
 Asi nikdy nezapomenu na moment, kdy se s námi 
Jarda Jágr loučil: Ať se vám daří, kluci... I tobě, Jardo, 
díky moc! Byla asi jedna hodina ráno a Jarda šel se 
svojí vestou plnou závaží běhat.

 Co říkáš na Jaromíra?
 Jarda má kolem sebe neskutečnou auru. Nevím, 
jestli má nějakou dohodu s Bohem, ale to, co dokázal, 
jeho příběh, mě fascinuje a je pro mě velkou motivací 
v životě. Navíc myslím, že JJ umí vracet. Nám s 
klukama z kapely a celýmu Kladnu to dokázal. Je to 
borec.

 Je těžké se v naší zemi hudebně prosadit? 

 Pamatuješ si, čím jsi chtěl být jako kluk? Na-
padlo by tě tenkrát, že se budeš živit muzikou?
 Nevzpomínám si, že bych chtěl někdy dělat něco 
jinýho než hudbu. Pro mě to byl a pořád je způsob, 
kterým komunikuju s lidma. Svoji první kytaru - to 
mně bylo asi dvanáct - jsem vyměnil za Startky s fi l-
trem. Moc neladila, ale já z ní byl naprosto unešenej. 
Můj brácha Zbyněk, kterej je mimochodem skvělej 
muzikant a byl vždycky o dost dál než já, mně tehdy 
řekl: „Vykašli se na to, dělej radši něco jinýho.” Za to 
mu do dneška děkuju! V tu chvíli jsem totiž věděl, že 
to dokážu. Myslím, že už nikdy nebudu jinej :-)
 Ale docela dost mne ovlivnil ještě jeden okamžik. 
To mně bylo asi deset, bydleli jsme hned vedle 
parku Rudoarmějce. Hned vedle stál kdysi Fuck 
Klub (Fakáč), ve kterém zkoušely různý kapely z 
Blanska. Tehdy jsem tam ještě nesměl chodit, tak 
jsem seděl vždycky v parku a poslouchal. Chodil 
tam hrát i blanenský cikán Bándy (Bandaska); ten 
borec mě naprosto učaroval tím, jak hrál, pro mě 
to byl blaneskej Hendrix. Vídal sem ho taky občas 
v hospodě U Jana, kde hrával. Nevím, kde je mu 
konec, ale myslím, že i jemu patří díky za to, že jsem 
dnes tam, kde jsem. Když jsem slyšel, jak hraje, cítil 
jsem z toho tu svobodu projevu, ten neuvěřitelnej 
pocit souznění.

 Jaké máš hudební vzdělání?
 Můj táta hrával v kapele Caravana na klávesy 
a chtěl mít ze mě i z bráchy klavíristu. Já jsem mu 
pořád říkal, že chci hrát na kytaru, ale moc mě 
neposlouchal. V Blansku jsem tedy musel povinně 
navštěvovat hodiny klavíru. To se fakt nedalo - zpětně 
se omlouvám všem svým učitelům...
 U táty v kapele hrával tenkrát Miloš Pernica. Vě-
děl, že mám o kytaru zájem, a tak mě jednou vzal k 
němu do LŠU. Já mu tam tehdy hrál a zpíval nějakou 
odrhovačku – myslím, že Ovečku... Byla to hrůza, 
prostě fi asko. Pan učitel Pernica mně tehdy řekl: „Tak 
takhle by to, chlapečku, nešlo. Jestli chceš ke mně 
chodit, budeš makat, jasný?” 
 Jasný! Od té doby jsem cvičil na klasickou kytaru 
i 5 hodin denně a pak jsem ještě vzal elektriku a šel 

Svitavská 872/23, Blansko

(budova bývalého sídla ČSAD naproti restauraci U Golema)

REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

Samost. stojící 

RD 3+1, 434 m2,

s dvorkem 

a zahradou, vhod. 

k rekonstrukci, 

klidné místo. 

1.590.000,- Kč

vč. daně z nabytí nem. 

věcí (k jednání)

+ provize RK

Zděná chata 

se zahradou, 

390 m2, krásné 

místo u lesa, 

příjezdová cesta, 

elektřina, studna, 

vytápění kamny 

na TP. 

360.000,- Kč  

+ provize RK

Řadový RD

2x 2+1, 680 m2 

s průjezdem, 

dvorkem 

a slunnou 

zahradou, dílny, 

altán, vhodný 

k modernizaci.

Info o ceně v RK

RD OLOMUČANY 

Chata BLANSKO - HLUCHOV RD BLANSKO - DOLNÍ LHOTA

RD RÁJEC-JESTŘEBÍ 720 m2, centrum, 

ihned obyvatelný  

prostorný dům 

s komerč. prostory 

s výlohou, 

komfortním bytem 

2+kk a krásnou 

zahradou. 

2.990.000,- Kč

+ provize RK

Přijít s něčím originálním a neotřelým, co by 
český národ konzumoval, se zdá být v záplavě 
mainstreamu jako nadlidský úkon…
 V textu Kladnou hlavou zpívám takovej motivační 
text: “stokrát se zvedni a jdi dál, jdi dál po svý cestě. 
Miluj, miluj tu celou věc!“ Já bych se netrápil s otáz-
kama, jestli je to originální, nedělal bych plán na lidi, 
aby se jim to hlavně líbilo, protože to zrovna frčí... 
Myslím, že to funguje přesně naopak - dělej to, co tě 
opravdu baví a dělej to tak, jak to cítíš - a pokud je to 
dobrý, tak si to lidi najdou. A když nebudeš slavnej, 
že se to nepovede? Děláš přece to, co tě baví, tak, 
jak to cítíš, co chceš víc? Bob Dylan to říkal skvěle: 
Úspěšnej člověk je ten, kterej ráno vstane, večer jde 
spát a mezi tím dělá to, co ho baví...

 Máš nějaké hudební vzory? Co si pustíš napří-
klad po cestě na koncerty?
 Na koncerty jezdíme všichni v dodávce a probírá-
me všechno, co se dá, na poslech hudby nedojde... 
Když jedu sám, občas si pustím rádio, což trvá tak 
do deseti minut, pak to raději vypnu. Radši si zpívám, 
dost často mě napadají různý melodie i texty. Když to 
přijde, tak zastavuju po pěti kilometrech a zpívám si 
na diktafon, zapisuju to, co mě napadá... V autě mám 
pár CD - Nohavica, Druhá tráva, Vlasta Redl, z těch 
cizích Bob Dylan, Johnny Cash, Elvis, The Doors... 
Mám moc rád texty V. Vysockého, na druhou stranu 
mě z té současné hudby kolikrát fascinujou rapový 
věci – to, jak to tam ti borci dokážou “našvihat” a umí 
bez melodie posadit. Eminem je dobrej, a taky MGK 
(Machine Gun Kelly). Myslím, že kdybych dneska 
začínal z hudbou, byl bych tímhle dost ovlivněnej.

 Máš nějaké tipy nebo rady pro muzikanty, kteří 
začínají s vlastní tvorbou?
 Neřeš blbosti, nauč se pracovat se svým egem, 
makej a miluj, miluj tu celou věc - MTCV. Ale třeba se 
pletu. A ještě jedna rada. Připrav se na to, že tomu 
budeš muset dost obětovat - možná úplně všechno.

 Kdy tě s kapelou uvidíme někde poblíž Blan-
ska?
 Hrajeme s LOLOU po celým Česku, bylo by dobré 
se podívat na naše stránky www.lolakapela.cz. Nejlíp 
teď vychází asi Brno - Melodka 25.11.2016.

 Co tě čeká v dohledné době?
 Ráno vstát a než půjdu spát, dělat to, co mám rád 
:-) Nabídky na koncerty chodí, díky za to. Připravuju 
teď víc nových věcí, ale dal jsem slib mlčení a sliby 
se mají plnit, tak možná příště :-)

Martin Müller
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Chvilka s Majkem
O zahrádkách

 Ahoooj vy, co jste mne napomínali, že už nepíšu 
i vy ostatní, kdo si uděláte minutku na přečtení 
tohoto fejetonku. Už máme po zajímavých volbách 
a také skončilo další, celkem teplé, léto.   Sluníčko 
vyhnalo lidi z restaurací na jejich venkovní zahrádky 
a já si jich také pár prohlédl. Zavzpomínal na časy 
minulé se zaplněnými místy u stolů a zjišťoval stav 
současný.
 Kdysi, když jsme byli ve věku postpubertální 
mladosti, tak jsme se setkávali v létě na několika 
místech, kde bylo venkovní posezení. Centrem s 
největší zahrádkou byl „Dělňák“, kde také občas 
hrála i živá muzika. Scházely se tam i různé gene-
race a příjemný stín stromů umožňoval posezení i 
za horkých dnů. Letos jsem tam nenašel nikoho!

 Na „Přehradě“ jsme zažívali na skládacích židlích 
pravá opalovací léta s koupáním po celé prázdniny. 
Sedělo se všude, kde to šlo a pan Stloukal, který 
měl všechny rád, měl občas se svýma pověstnýma 
mnoucíma se rukama co dělat, aby utišoval bujarou 
náladu hostů, kterým slunce a alkohol a hraní „bo-
lívie“ nedělalo dobře. V létě jsem tam na obsluhu 
neměl štěstí.

 Na „Terase“ u nádraží 
jsme se potkávali se spor-
tovci a umělecky založenými 
vrstevníky. Také se tu „balily“ 
holky a byli tu i známí z 
Adamova (Alfréd a spol.) a 
blízkého okolí. Mimo jiné se tam daly koupit (tajně) 
digitálky, desky, časopisy apod. Mnohé úpravy, které 
tam dnes jsou, se dle počtu hostů, které jsem tam 
viděl, zdají asi nejen mně, poněkud aseptické.

 Vyrůstal jsem na L. Janáčka a hospoda „U šesti“ 
sice měla terasu, ale malou zahrádku vybudovali 
až poslední majitelé. Moje vzpomínky se vážou na 
pana Hubáčka a Štefana Popelku, ke kterým jsme 
po basketu chodili na kofolu a později i na selskou 
omeletu za 4 kačky. Ptal jsem se, proč není zahrád-
ka více využívaná a odpovědí mi bylo, že v domě, 
kde odjakživa byli sousedé na přiměřený hluk z 
pohostinství zvyklí, mají dnes problém i o víkendech 
s tím, aby si hosté večer zazpívali a zahráli třeba na 
kytaru. Třeba by stačilo zavřít okno do ulice.

 Zahrádky má dnes většina restaurací a jsou 
využívány v rámci možností, které jim umožňují 
hygienické předpisy a městské vyhlášky. To se ale 
již dostávám k jinému, daleko závažnějšímu tématu. 
Takže, zase možná, někdy příště….

Miloš Polák

BYTOVÝ DŮM 
ABSOLON
výstavba bytů

2+kk a 3+kk

BLANSKO BLANSKO 
SEVERSEVER

HRUBÁ STAVBA
DOKONČENA

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota 
tel. 516 411 150, 

hostinecmlyn@email.cz

Přijďte k nám! Přijďte k nám! 
- stylové prostředí

- česká kuchyně
-  denní menu

BARVY LAKY u Lumíra  s.r.o.
-------------------------
Masarykova 2384/2a, Blansko 678 01 
+420 734 252 959
www.barvyblansko.cz 

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

 Od 1. listopadu do 1. prosince si mohou děti i dospělí v blanenských ulicích zahrát ojedinělou 
tajemnou detektivní hru plnou napětí. Po stopách záhady starého příběhu mohou pátrat skupinky 
hráčů či rodiny s dětmi. Hru zaštiťuje 13. Skautský oddíl Slunovrat a podrobné instrukce najdete 
na http://pritmi.webfl ow.io/.

 „Jak byl vlastně pan Lieberman zavražděn?“ 
ptá se mladý fotograf Adam v úvodním videu ke 
hře.
 „Byl ubitý sekerou,“ odpovídá detektiv. 
 „Spíš rozsekaný, ne? Sekerou se přece seká,“ 
namítne Adam. 
 „Věřte, že sekera má i tupý konec. Takže když 
řeknu ubitý, tak myslím ubitý,“ říká detektiv 
nekompromisně. 

 Ale kdo zabil pana Liebermana? Detektivové si 
nevědí rady, proto žádají o pomoc hráče, kteří se do 
soutěže zapojí. Jak název napovídá, hru je dopo-
ručeno absolvovat po 
setmění, ovšem není 
to podmínkou. 
 „Trasa s několika 
stanovišti se dá projít 
i za jedno odpoledne, 
ovšem je možné, že se 
soutěžící zdrží s něja-
kým úkolem nebo mají 
ten den málo času, 
tudíž lze pokračovat 
kdykoliv do 1. prosin-
ce,“ vysvětluje jeden 
z organizátorů Ondřej 
Fišer. Nápověda, jak 
najít první stanoviště, 
přijde všem registro-
vaným 1. listopadu e-
-mailem. Na každém 
stanovišti po splnění 
úkolu hráči získají indi-
cie k dalšímu postupu. 
 Do hry je možné 
zapojit se kdykoliv v 
jejím průběhu. Soutě-
žit mohou jednotlivci i 
týmy. Organizátoři do-
poručují, aby v každé 
skupince byla minimál-
ně jedna osoba starší 
patnácti let. 
 Jedním z cílů soutě-
že je poznat blanenské 
okolí jinýma očima. 
Proto je v rámci hry 
možné zúčastnit se 

fotosoutěže, a to ve dvou kategoriích: architektura 
a lidé. Soutěžící tedy mohou na mobil nebo foto-
aparát fotit různá místa, kterými prošli, ať už jsou to 
staré budovy či tajemná zákoutí. Nebo mohou vy-
razit do ulic ve stylovém oblečení a fotit sebe nebo 
i týmy. Každý soutěžící smí zaslat maximálně pět 
fotografi í do každé z kategorií, a to do 1. prosince. 
 „Po skončení hry pak plánujeme uspořádat 
setkání účastníků,“ říká Ondřej Fišer. Po České 
republice je podle něj podobných her mnoho. „Ale 
troufám si tvrdit, že v Blansku doposud nic takového 
nebylo,“ dodává. 

-mha-
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Blanenští fotbalisté 
se dočkali nového hřiště

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

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

hledáme 

PODLAHÁŘE  STOLAŘE

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

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

Dlouhodobě prosperující fi rma se sídlem v Blansku 

nabízí volné pracovní místo na pozici 

SKLADNÍK
 - dvousměnný provoz. 

 - vhodné pro muže i ženy. 

 - Výhodou průkaz VZV. 

 - HPP i brigádně (listopad, prosinec).

 - Nástup možný ihned. 

Tel.: 516 410 435

Podrobný program na:

http://martin.blansko.cz

Koncerty klasické i rockové hudby

Mimořádné prohlídky kostela sv. Martina a zámku

Soutěž Českého poháru v zimním plavání

SVATOMARTINSKÝ KOŠT NA WANKLOVĚ NÁMĚSTÍ

Pochod světýlek ke sv. Martinovi

Tradiční Martinské hody v Katolickém domě

SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ S PODĚKOVÁNÍM ZA DARY ZEMĚ

HISTORICKÝ PRŮVOD A PŘIVÍTÁNÍ PATRONA MĚSTA S DRUŽINOU 

ŘEMESLNÝ JARMARK V ZÁMECKÉM PARKU

SVATOMARTINSKÉ JÍZDNÍ KLÁNÍ

Pohádkové představení, hry a atrakce  pro děti

Svatomartinská vína, zabijačkové a jiné speciality

Bohatý doprovodný program

Závěrečná světelná fantazie a laser show

 V rámci programu Vítání sv. Martina v Blansku vystoupí:

Collegium Moraviensis,  Harlej, Grajcar, O5 a Radeček,

HD ACOUSTIC, Wild Sticks, Jožka Šmukař,

Drahánek, ZUŠ Blansko, Pardubičtí pozounéři,

Dechová hudba Blansko, Dobrušské žesťové sdružení,

Divadelní a kaskadérská společnost Štvanci a mnozí další

Speciální svatomartinské menu
v blanenských restauracích po celý víkend

Akce v rámci oslav 880 let od první zmínky o městě Blansku.

Blansko, od pátku 11.11.2016  do  neděle 13.11.2016

Předprodej vstupenek:
Blanenská informační kancelář Blanka, tel. 516 410 470, infocentrum@blansko.cz, www.blansko.cz

V
ít

án
í s

v. 

M
artin

a je registrovaným
 zážitkem

.

Vítání
svatého Martina

Vítání
svatého Martina

Vítání
svatého Martina

 Slavnostního přestřižení pásky se zúčastnili 
starosta města Ivo Polák, místostarosta Jiří Crha 
a tajemník Josef Kupčík, dále správce stadionu 
na Mlýnské ulici Karel Ťoupek a také dva úspěšní 
odchovanci blanenského fotbalu - Luděk Pernica 
hrající za Zbrojovku Brno a Jaromír Blažek.
 Nové hřiště přišlo na 23 milionů korun, z toho 10 
milionů získalo Blansko od ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, 3 miliony přišly z JMK a 
zbytek fi nancovalo město Blansko 
z rozpočtu. Součástí investice 
bylo také nové osvětlení plochy, 
odvodnění a rekonstrukce šaten 
a zázemí pro sportovce. 
 Hřiště mohlo být hotové již loni, 
jak ostatně sám uvedl v ledno-
vém rozhovoru pro Monitor mís-
tostarosta Jiří Crha: "Měli jsme 
zažádáno o dotaci v březnu, vše 
se protáhlo až do konce srpna a 
fi rmy, které se následně přihlásily 
do výběrového řízení, nesplnily 
podmínky, čili se celá věc musela 
odsunout a my musíme zažádat 
letos znovu." 

 V době, kdy šlo poslední číslo Monitoru do tisku, došlo na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka k 
otevření nového fotbalového hřiště s umělým povrchem. Slavnostní chvíle se zúčastnili nejvyšší 
zástupci města i úspěšní sportovci, kteří začínali s fotbalem v Blansku. Při této příležitosti se ode-
hrály také první zápasy.

 Napodruhé se vše povedlo a na bývalém škvá-
rovém hřišti tak vyrostl zcela nový povrch, který 
fotbalisté využijí zejména v zimních měsících jako 
tréninkovou plochu. Doteď museli za zimními tré-
ninky dojíždět mimo město, což stálo klub nemalé 
peníze.  Nové hřiště však splňuje veškerá kritéria 
k tomu, aby se na něm mohly odehrát v případě 
potřeby ligové zápasy.

-r-
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MILOŠ PERNICA 
a hosté 2016
DĚLNICKÝ DŮM BLANSKO v 19.30 h

ME D I Á L N Í  PA R T NE R

CENA VSTUPNÉHO V PŘEDPRODEJI:  150 Kč, 110 Kč (do 15ti let a důchodci)
CENA VSTUPNÉHO NA MÍSTĚ:  180 Kč, 140 Kč (do 15ti let a důchodci)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
INFORMAČNÍ KANCELÁŘ BLANKA v Blansku, tel. 516 410 470, 516 410 470,
ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel. 606 443 029, 606 443 029.

PF GUITAR QUARTET 
další host koncertu

Kytarový orchestr ZUŠ Blansko, Zámek 3 

15. 11. 
2016 
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Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

Nemáte doma Sáblíkovou?

Workshop hudební 
výchovy rozezní zámek

721. října 2016

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* 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.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 777870817.
* Pro Bazar Strojů, Nábytku a všeho zboží 
v Dolní Lhotě hledám brigádníka, muže 
v důchodu, nebo se sníženou pracovní 
schopností. Předpoklad: komunikativní, 
spolehlivý, s dobrou pracovní pověstí, bez 
záznamu v rejstříku trestů, v práci 0 alko-
holu. Tel. 777870817.

* Společnost BERYL BK, s.r.o. nabízí práci 
v nové výrobní hale  v Černé Hoře. Jedná 
se lehčí zámečnické práce při zpracování 
nerezových trubek a profi lů. Jednosměnný 
provoz, zkrácený pracovní úvazek či brigá-
da. Informace k dispozici přes e-mail info@
beryl.cz nebo tel. 733531651.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Chcete být zdraví? Kupte si nejlepší přírodní lék! 
Kvalitní letošní med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. Cena: 120,- Kč/kg - květový (světlý), 140,- Kč/
kg - smíšený (tmavý) po 1 a 5 kg. Po domluvě dovezu 
větší množství do BK a Boskovic. Tel. 723967473.
* Krbová kamna, vývod 150 mm, kouřo od, za 4500 Kč. Opel 
Vectra kombi, tažné, za 30 tis. Kč. Tel. 735910321.
* Drátěné sklo 78 x 108 cm, v rámech z L 20/20, vhodné 
na balkon, plot, skleník aj. Za symbolickou cenu. Tel. 
737622786.
* 4 ks pneu s disky, zimní 185/65 R 14  T  BARUM POLA-
RIS, na HYUNDAI ACCENT. Pneu obuto na discích. Tel. 
724266927.
* Kočár - trojkombinace, otočná přední kola, s výbavou, po 
2 dětech. Tel. 602941857.
* Krásná velká jablka na uskladnění, z domácího sadu - ne-
stříkaná. Nabízím i čerstvý mošt. Po domluvě větší množství 
jablek přivezu. Tel. 603945673.
* Pneu s disky na Škodu Felicii zimní a letní pneu 165/70 R 
13 více ks, obuto na discích. Tel. 608889821.
* Plynový sporák MORA 1001 nepoužívaný. Cena 250 Kč. 
Tel. 602701333.
* Škoda Felicia 1995, platnost TP byla do 18.8.2016. Tel. 
731745359.
* Elektrický sporák se sklokeramickou deskou a troubou. 
Stůl kulatý, 110 cm. Tel. 732779990.
* LYŽE ATOMIC C-9 Carving, sjezdové vynikající kvality, 
délka 170 cm, málo jeté a 2 sady holí ATOMIC, dále pře-
zkáče DALBELLO velikost 9-10, prodám vše za 5.000 Kč 
nebo jednotlivě, ze zdravotních důvodů. Tel. 773228170.
* Soupravu lyžařskou - kalhoty s laclem a bunda zn. CAR-
BON de luxe, červeno-černá pro muže výšky 175 - 185 cm, 
levně prodám za 3.500 Kč (PC 15 tis.Kč). Tel. 773228170.

* Hledám k pronájmu 1+1 nebo 1+kk v Blansku. Spěchá. 
Tel. 723935006.
* Pronajmu garáž v Blansku přímo u vlakové zastávky. Tel. 
602552652.
* Nabízím zahradu u Letovic u přehrady Křetínky k dlouho-
dobému pronájmu. Tel. 602882227.
* Hledám nefunkční ledničku Gorenje kombi - zdarma od-
vezu. Tel.722180304.
* Prosím, kdo nesbírá body na plyšáky z Billy, ozvěte se. 
Chci je pro vnučku. Tel. 721084464.
* Hledám pronájem bytu 2+1 v Blansku bez RK. Tel. 
721833167.
* Hledám garáž v Blansku k dlouhodobému pronájmu. Tel. 
737365197.
* Pronajmu garáž v Blansku na Zborovcích, ulice Okružní. 
Tel. 723000391.
* Sháním jednopokojový byt k pronájmu v Blansku nebo 
okoli. SPĚCHÁ!!! Tel. 735879570, bart.m@atlas.cz

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

PRONAJMU - PRODÁMPRONAJMU - PRODÁM
ZKOLAUDOVANOU KAVÁRNU. 
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 
SKLAD, NEBO PŘESTAVBU 

NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

HERNA - BAR
DVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

Blanka 
oznamuje

Aktuální předprodej:
VOXEL + POKÁČ – 5.11.2016 v 19:00 h, Katolický 
dům. Vstupné 160 Kč.
Harlej – 11.11.2016 ve 19:30 h, Dělnický dům. 
Vstupné 280 Kč.
Dětské představení Michala Nesvadby – 13.11.2016 
v 10:00 h, Dělnický dům. Cena 170 Kč.
Úsměvy Iva Šmoldase – 6.12.2016 v 19:00 h, Děl-
nický dům. Vstupné 100 Kč.
Vlasta Redl – 11.12.2016 v 19:00 h, Katolický dům. 
Vstupné 270 Kč
Bára Basiková a Dětský pěvecký sbor SZUŠ Blansko 
– Vánoční koncert – 19.12.2016 v 19:00 h, Dělnický 
dům. Vstupné 250 Kč.

Aktuálně v prodeji:
Pexeso a leporelo Město Blansko – oblíbené suve-
nýry pro děti. Cena 40 Kč.
Publikace Blanensko 1945 – Vzpomínání na poslední 
roky války – publikace vydaná Muzeem Blanenska 
je souborem vzpomínek pamětníků na válečné roky 
v Blansku a je doplněna fotografi emi z Blanska a 
okolí. Cena 190 Kč.
Publikace Proměny ulic 1960–1989 – téměř třicetileté 
období změn ve městě dokumentuje nová kniha 
blanenského galeristy Pavla Svobody. Obsahuje 
dobové fotografi e a údaje o jednotlivých stavbách 
a úpravách ve městě. Snímky zobrazují vybrané 
lokality, jak vypadaly v minulosti a pak i po změnách. 
Cena 250 Kč.
Publikace Jeskyně ČR na historických mapách 
– reprezentativní publikace RNDr. Petra Zajíčka 
představuje nejvýznamnější historické mapy českých 
jeskyní, osoby, které se podílely na jejich tvorbě a 
období jejich vzniku s mnohdy neobvyklými příběhy. 
Součástí publikace je box se 46 rozkládacími věrnými 
kopiemi historických map. Cena 795 Kč.
Absolventská vizitka Měsíc věží a rozhleden – turi-
stická vizitka v prodeji od 28. 9. 2016. Cena 12 Kč.

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

-MaT-

Koupím byt 
na investici. 

Tel. 720 423 567
 

Hledáme ke koupi 
RD, i k opravám. 

Tel. 739 940 808
 

Koupíme 
chatu/chalupu. 

Tel. 720 519 375

 Trojnásobná olympijská vítězka, několikanásobná mistryně světa a ČR, držitelka juniorských i 
seniorských světových rekordů. Taková je česká rychlobruslařka Martina Sáblíková, kterou jistě 
nemusím představovat; nepochybně se jedná o jednu z nejslavnějších postav českého sportu po-
sledního desetiletí. Přestože Martinu proslavily její výkony po celém světě, rychlobruslení patří u nás 
i v dnešní době mezi poněkud netradiční sporty. I tak se této aktivitě oddává čím dál více lidí. Víte, 
že i vaše děti se tomuto sportu můžou věnovat tady u nás v Blansku?

 ASK Speedskating Blansko. Tak se jmenuje klub 
rychlobruslařů v našem městě, který funguje již téměř 
dva roky a sdružuje děti od 6 do 15 let. Jeho trenér-
kou je paní Věra Břínková, bývalá reprezentantka v 
cyklistice a rychlobruslení. V Brně trénuje krasojízdu 
na kole a se svými svěřenci vozí medaile z ME juniorů 
a MS Elite. V rámci ankety Sportovec Komety Brno 
byla loni vyhlášena trenérkou roku. Rychlobruslení 
trénuje v Brně a Blansku a ti, kteří by o tento sport 
měli zájem a v budoucnu uspěli, se od ní mohou 
dočkat zajímavé výsady. Nejlepší rychlobruslaři totiž 
dostanou příležitost trénovat v juniorském týmu Petra 
Nováka, který s Martinou Sáblíkovou absolvoval 
celou její cestu za slávou a medailemi.
 Jak trénuje oddíl ASK Speedskating? Teď v zimě 
probíhá jednou týdně trénink 
na ledě v prostorách zimního 
stadionu v Blansku a jednou za 
týden děti absolvují ještě suchý 
trénink. Ti lepší jezdí do Brna 
na speciální rychlobruslařské 
tréninky na prkně a posilová-
ní speciální rychlobruslařskou 
imitací, začátečníci zůstávají 
v Blansku, což je dobré pro 
rodiče, kteří se svojí ratolestí 
nemusí jezdit z města ven. V 
létě přijdou na řadu inline brus-
le. Chodí se hlavně na okruh 
do Ráječka, ale výbornou mož-
nost nabízí okruh v Brně na 
Palackého vrchu. Několikrát za 
sezónu děti absolvují výjezdy 
do zahraničí – především do 

Německa. Zde poměří své síly s 
konkurencí z celého světa a hlavně 
zde mají příležitost jet skutečně 
na velkém ledovém okruhu, který 
tady u nás v Česku stále chybí. Na 
pravidelných cestách za ledem v 
zahraničí se poměrně často potká-
vají právě s Martinou Sáblíkovou, 
která je velkou oporou, motivací a 
vzorem jejich snažení.
 Závody probíhají i v létě. Za 
zmínku stojí jak pravidelná účast 
na mistrovství ČR v inline bruslení 
ve Žďáře nad Sázavou, tak inline 
středy v Brně a Otrokovicích.
 Ti, kteří by si chtěli tento krásný 
olympijský sport vyzkoušet a chtěli 
by se mu věnovat, jistě uvítají mož-
nost letního mezinárodního kempu 
v Německu, na kterém se setkají s 

dětmi z celého světa a zdokonalí se zde jak ve sportu, 
tak v angličtině, němčině, ruštině i v jiných světových 
jazycích.
 Chcete, aby vaše dítě začalo s rychlobruslením? 
Přijďte se za námi podívat v pondělí 7. listopadu v 
16,15 na zimní stadion v Blansku. S sebou si rov-
nou vezměte brusle, teplé oblečení a helmu (stačí i 
cyklistická). Více informací se dozvíte také na tele-
fonních číslech 602513709 a 603576725. Klub ASK 
Speedskating bere všechny děti od 6 do 15 let. 
 Vyzkoušejte rychlobruslení pod dohledem kvalifi -
kované a uznávané trenérky a kdo ví – třeba máte 
doma budoucího mistra či mistryni světa a zatím o 
tom ani nevíte...

-r-

Restaurace U Golema 
přijme

KUCHAŘe
a pomocného kuchaře  

tel. 608707625

 Na účastníky čeká krásné historické prostředí 
renesančního zámku, ale workshopy - ty budou mo-
derní! Výuku povede zkušená lektorka České Orff ovy 
společnosti Marie Novotná. 
 Organizátor akce, Zbyněk Petržela, který je sám 
aktivním hudebníkem a pedagogem, k myšlence uspo-
řádat kurz uvádí: “Vím, jak je často složité zaujmout v 
dnešní přetechnizované době dětskou duši hudbou, 
vzbudit v dětech nadšení a touhu se hudebně rozvíjet 
a vzdělávat. Zásadním impulsem pro mne bylo osobní 
setkání se skladatelem a velkým hudebním kantorem 
Pavlem Jurkovičem, který dokázal rozvinout metodu 
Carla Orff a, která děti vede přirozeně a bez nátlaku k 
radostnému provozování hudby.”
 Frekventati kurzu “Hudba nás baví!” si osvojí atrak-
tivní pedagogické metody tzv. Schullwerku Carla Orff a, 
které snadno využijí ve své práci s dětmi. Hudební 
pedagog a skladatel Carl Orff  se světově proslavil ne-
jen dílem Carmina Burana, ale také neméně důležitou 
humanistickou koncepcí tvořivé hudební pedagogiky, 
ve které naplňuje Komenského ideu "škola hrou". 
Rozvíjel především myšlenku jednoty jazyka, hudby, 
pohybu, zpěvu, rozvíjení rytmického cítění hrou na 
nástroje a podpory přirozené lidské tvořivosti. Své ideje 
prakticky realizoval v pětisvazkovém díle Schulwerk, 
které bylo přeloženo do mnoha jazyků.
 Workshopy jsou určeny učitelům s praxí i bez ní, stu-
dentům pedagogických fakult a konzervatoří, rodičům 
a přátelům hudební výchovy na mateřských, základ-
ních a základních uměleckých školách, terapeutům 
nebo rehabilitačním pracovníkům. Účastníci si zažijí 
konkrétní způsoby práce s písňovým a pohybovým 

materiálem a nové zkušenosti a poznatky snadno 
využijí v praxi.
 "Je to jedinečná příležitost pro učitele a hudební 
nadšence v regionu vyzkoušet si moderní pedagogic-
ké metody. Tento typ kurzů se koná na blanensku již 
podruhé a navazujeme tak na úspěšnou akci z dubna 
tohoto roku ”, dodává Petržela.
 Kapacita kurzu je již z větší části naplněna, ale 
zájemcům jsou ještě k dispozici volná místa. Stačí se 
přihlásit pomocí formuláře na www.muzikantik.cz, kde 
také najdete také veškeré podrobnosti.

 Již 5. listopadu se na blanenském zámku uskuteční oblíbený vzdělávací kurz hudební výchovy “Hudba 
nás baví!” Tyto mimořádně úspěšné workshopy se doposud konaly pouze v Praze či v zahraničí - nyní 
si mohou už podruhé rozšířit své pedagogické obzory také učitelé a studenti z našeho regionu.
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SQUASH ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:

777 887 700, 516 412 100

21. října 20168

TOP AUTOSALON BLANSKO 
Svitavská 2329, 678 01 Blansko
Tel.: 516 411 142, www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Připravili jsme pro vás zimní servisní 
prohlídku vašeho vozu. Provedeme 
test autobaterie, diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek a mnoho 
dalšího. Samozřejmostí je výhodná 
nabídka zimních kompletních kol 
a možnost přezutí nebo uskladnění 
kol za skvělé ceny. Myslíme i na vaši 
bezpečnost. K nové sadě předních 
stěračů vám jako bonus přibalíme 
1 l nemrznoucí kapaliny do ostřikovačů. 
Sháníte-li zimní příslušenství nebo 
novou autobaterii, bude se vám hodit 
až 15% sleva. 

Zimní kontrola vozu 
a baterie za 249 Kč

PEČOVAT 
JE NORMÁLNÍ

 Po nevalném zájmu o zářijový turnaj nedošlo v 
doprovodných soutěžích našich squashových turnajů 
k nějakým zásadním změnám.
 V soutěži „Turnajový Mág“, kde vedeme všechny 
odehrané sety jednotlivých hráčů se o první místo 
dělí dvojice Ivo Graff y, Jiří Pánek, kteří před závěreč-
ným říjnovým turnajem odehráli přes 185 setů. Na 
třetí místo klesl svou neúčastí dosavadní vedoucí 
hráč Jakub Sedláček, který má 170 setů. Čtvrtý je 
Pavel Procházka 166 setů. Následuje pětice hráčů 
mající kolem 120 setů v pořadí Richard Derink. 
Tomáš Wágner, Jaromír Matal, Michal Hrazdíra a 
Ladislav Musil. Tato pětice svou účastí nebo neúčastí 

A-tým Olympie Blansko 
získal stříbrné medaile

 Soupeřem 
Olympie Blan-
sko se stal 
tým Nuclears 
Třebíč, který si 
převahou proti 
Blansku v prů-
běhu sezóny 
zajistil pozici 
favorita finá-
le. Přesto šel 
blanenský tým 
do fi nálových 
utkání s plným 
nasazením a 
ambicemi, v 
nichž pomýš-
lel i na metu 
nejvyšší. Sou-
peři se však 
již v 1. duelu 
v sobotu na 
blanenském hřišti podařilo domácí tým přehrát ko-
nečným výsledkem 6:2. Druhý zápas fi nálové série, 
který nakonec rozhodl o vítězi 1. Ligy, se odehrál 
v neděli na hřišti Na Hvězdě v Třebíči. Nuclears 
před domácím publikem přesvědčivě zvítězili už 
po sedmi směnách výsledkem 11:1. 
 Přesto si Blansko odvezlo pohár za 2. místo v 1. 
lize pro tento rok a stříbrné medaile, které jsou dal-
ším ceněným úspěchem blanenského baseballu. 
Z loňského 5. místa se tak Blansko posunulo na 
druhou příčku. A-tým Olympie Blansko tak zakončil 
letošní dlouhou, ale úspěšnou sezónu, v níž si 

dokázal zajistit od příštího roku účast v nejvyšší 
baseballové soutěži Extralize, probojoval se mezi 
4 nejlepší týmy republiky do Final Four Českého 
baseballového poháru a nakonec přivezl na Stra-
wberry fi eld pohár pro fi nalisty 1. ligy a stříbrné 
medaile.
 Gratulujeme borcům z A-týmu, přejeme zaslou-
žený odpočinek a zároveň mnoho zdaru v zimní 
přípravě na nadcházející náročnou, ale zcela jistě 
vítanou, sezónu v Extralize! 
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Vydařená 
minivolejbalová neděle

 V neděli 16. 10. 2016 se uskutečnil úvodní kvali-
fi kační turnaj Barevného jihomoravského minivolej-
balu mladšího žactva.  Jako již tradičně, vzhledem 
k obrovskému počtu týmů, se konal v městské spor-
tovní hale KP Brno. Byl určen pro všechny kategorie, 
tzn.  pro mladší žactvo od 6 do 13 roků. 
 Z celkového neuvěřitelného počtu téměř 200 týmů, 
byly také 4 z volejbalového oddílu ASK Blansko. A 
svými výkony určitě nezklamaly. Za soupeře měli 
stejně staré protivníky z celé Moravy, mezi favority 
tradičně patřily celky z Brna, Břeclavi a Znojma.
 Nejlepšího výkonu dosáhl v modré kategorii tým 
ve složení Eliška Švábová, Kristýna Sychrová, Jana 
Králová a Adam Prudík, který svoji skupinu bez ztráty 
bodu vyhrál.
 S vyrovnanou bilancí tří výher a tří porážek skončil 
turnaj pro další dvě trojice modré kategorie ve slo-
žení: Tom Novotný, Matěj Souček, Jana Stehlíková, 
Julie Kouřilová a Katka Vašíčková, Kája Seďová a 
Stefanie Matalová. 

 V zelené kategorii náš klub reprezentovaly Natálie 
Jeřábková, Denisa Skřipská, Naďa Pospelová a 
Zuzka Kytnerová. Při svém premiérovém startu v 
soutěži skončily na 6. místě.
 Tímto turnajem byla zahájena soutěžní sezona 
2016/2017. V dalším průběhu se turnaje mladšího 
žactva uskuteční v Letovicích, Jedovnicích, Břeclavi, 
Hustopečích a poslední je opět v Brně. Případní další 
zájemci ve věku od 10 – 12 roků o tuto dynamickou 
kolektivní sportovní hru se mohou k nám připojit.  
Najdete nás každé pondělí od 18,00 hodin v městské 
sportovní hale na Údolní 10, Blansko. 

Michal Souček,
předseda volejbalového oddílu ASK Blansko

 V uplynulém víkendu se odehrála fi nálová série utkání play-off  1. ligy, druhé nejvyšší baseballové 
soutěže v ČR. Mezi fi nálové týmy, které se utkaly o pohár pro vítěze, se probojovala po kvalitních 
výkonech v úspěšně odehrané sezóně také Olympia Blansko. 

na říjnovém turnaji rozhodne o svém celoročním 
umístění v TOP 5 této soutěže.
 V druhé soutěži „Turnajový Leader“, kde bodu-

jeme na každém turnaji 
prvních 10 hráčů stupnicí 
20-1 bod si své první 
místo již nedá vzít Jakub 
Sedláček se 142 body. 
Druhý je Jiří Pánek 101 
bod a třetí Jaromír Matal 
90 bodů. Hráči na čtvrtém 
až sedmém místě Jan 
Zezula, Ivo Graff y, Karel 
Hudec a Richard Derink 
budou na říjnovém turnaji 
22.10. od 13.00 usilovat 
o umístění v první pětce 
této soutěže.
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Nově!

Široká nabídka 
ročních a ojetých vozů

TOP AUTOSALON BLANSKO s.r.o. , Svitavská 2329, Blansko 67801/tel.: 516 411 143/www.topautosalon.cz


