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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

Poštovní schránka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc. Kvete modře, lidé si jí váží velice, 
svěřují se jí docela, psaníčka do ní házejí ze dvou stran..., tak nějak jsme se na základce učili 
báseň Jiřího Wolkera, který ji stvořil v době, kdy se pošta jmenovala Poštovní úřad a schránky 
byly opravdu modré. Dnešní generace nosí listovní zásilky do schránky asi jen velmi výjimeč-
ně, nahradila je moderní komunikační technika. Přesto dopisy občas dostáváme, tuto službu 
využívají především státní instituce, úřady, pojišťovny. 

zásilku... a snad jako výsměch poťouchlého automatu 
hned vzápětí ve 14,53: Dnes vám budeme doručovat 
zásilku... opět stejné číslo i výše dobírky. Za co, pane 
Bože, za co?!? napadá mě text písničky z rádia. Za 
co zaplatil dodavatel poštovné? Zvlášť, když se tahle 
situace opakuje takřka pravidelně.  A tak si pro to tričko 
nebo boty pěkně další den odklušu na poštu, vystojím 
si frontu a mlčím, protože ta úřednice u přepážky za to 
nemůže. Ale kde najít viníka, když se dostanete do situ-
ace, kterou si prožil třeba zrovna dnes můj syn. Do fi rmy 
potřeboval nutně něco, jedno co. Paní dodavatelka byla 
z Přerova, nemeškala a balíček ve čtvrtek odnesla na 
poštu a využila expresní dodání, za které zaplatila téměř 
200 korun. Syn se v pátek nehnul z kanceláře a čekal. 
Když se ještě po 16. hodině nic nedělo, spojil se znovu 
s dodavatelkou. Ta mu sdělila podací číslo, a tak se na 
stránkách České pošty dopátral, že zásilka byla ráno v 
Brně, pak hned v Blansku a v dalším řádku – uložení 
zásilky – adresát nezastižen!!!  Takže se po mém vzoru 
rychle odebral osobně, aby to do 18 hodin stihl. 
 Nepřeji nikomu nic zlého, i České poště a jejím za-
městnancům, vedoucím, ředitelům jen to dobré, za ty 
prachy. Ale možná by se mělo vedení zamyslet nad tím, 
kudy povede jejich cesta. Možná by měli opečovávat 
jen ta různá psaníčka, složenky a podobné produkty a 
balíky nechat těm, kteří to opravdu umí a dělají skutečně 
poctivě a dobře. 

Iva Müllerová

 Kde jsou ty časy, kdy se brašny poš-
tovních doručovatelů hltily vánočními 
pohlednicemi, pozdravy z výletů a do-
volených, gratulacemi při nejrůznějších 
příležitostech. I denní tisk nosili hlavně 
socialističtí doručovatelé, bylo jen málo 
domácností, kde se noviny neodebíraly. 
A to i v sobotu! Roznos peněz, důchodů 
– to už je na fi lm pro pamětníky. Dnes 
se práce pošty odehrává především na 
úřadě, jdeme si vyřídit složenky, občas 
něco doporučeného. Podřídíme se mo-
dernímu číselnému systému ve výběru 
pořadí, popřípadě vystojíme frontu u 
přepážky. Většinou to nějak jde, ti, co na 
poštu chodí pravidelně, už ví, co mohou 
očekávat: celkem plynulý provoz, který 
se zadrhne jen občas. Potud bych snad patřila mezi 
celkem spokojené klienty. Větší problém nastává ve 
chvíli, kdy vám má pošta doručit balík. Nevím, jak to 
chodí v jiných městech, u nás v Blansku je to katastrofa. 
 Od prvního února letošního roku Česká pošta zvyšuje 
ceny svých služeb a odůvodňuje je snahou o zajištění 
kvality. Dobře, už jsme si zvykli, že čím méně spotřebuje-
me např. vody, tím budeme za kubík platit víc, neb nám 
bylo vysvětleno, že údržba vodovodního řádu a platy 
všech zaměstnanců – vedení nevyjímaje – je stejná, ať 
proteče vody, kolik chce. U zásilek poštovních je to asi 
stejné, sice už si nepíšeme, ale když už je těch dopisů 
a pohlednic tak málo, tak ať to něco stojí – dnes už 19 
korun za obyčejný dopis nebo pohlednici. Balíky, hlavně 
ty větší a těžší, nás přijdou i na několik stokorun. 
 Nebyla to levná záležitost ani do prvního února, 
proto mě nadzvedává informace, že chce Česká pošta 
zachovat kvalitu služeb. Ptám se, jakou, když to, že 
vám opravdu balík doručí na vaši adresu, je výjimka. 
Nakupuji poměrně často na internetu, dodání Českou 
poštou volím jen v případě, že není jiná možnost. 
Pokud se tak stane, obdržím SMS zprávu, že převzali 
do přepravy zásilku, o termínu doručení mě budou 
informovat. Pak přichází, většinou opravdu hned druhý 
den ráno, další SMS: dnes vám mezi 10 až 14 doručíme 
váš balík. Bezva, na adrese jsem už v 8, budu tam do 
16 hodin. Nic nebrání tomu, abych si to přebrala. K 
mému překvapení ve 14,52 přichází další SMS České 
pošty: Dobry den, dnes se nám nepodařilo doručit vaši 

- Prodej bytu OV 3+1 Blansko - Kamnářská, 94 m2, nízké náklady...NC– 2,79 mil. Kč 

- Pronájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 12 m2, 2.NP., ..NC – od 2.500 Kč vč. ink. 

- Prodej ½ podílu pozemku Blansko u nemocnice, 1.005 m2, bez IS ... NC – 229 tis. Kč

- 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

Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

a další nemovitosti na prodej v blízkém okolí Blanska.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!
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Víte? Nevíte?

Freddieho sloupek

 Přechod pro chodce by v tomto úseku měl svoje 
opodstatnění. Na jedné straně končí cesta podél po-
toka a na druhé straně silnice na ni navazuje chod-
ník, který se napojuje na cyklostezku na Sportovní 
ostrov Ludvíka Daňka. Tím se tedy automaticky 
předpokládá, že lidé tudy chodí. Tento fakt podporují 
i snížené obrubníky na obou stranách silnice. 
 „Chodník (pokračování cyklostezky), který končí 
do silnice a je stále bez přechodu? Když jedeme s 
rodinou na kole směr přehrada, není možné silnici 
přejít,“ píše v diskuzi na našem Facebooku Radim 
Nino Filouš. 
 O rozpohybování debaty v dopravní komisi 
pro město Blansko usiloval Martin Pernica, který 
zkontaktoval jejího místopředsedu Emila Pernicu. 
Komise však nyní zmiňuje několik argumentů, které 
jsou proti vybudování přechodu nebo místa pro 
přecházení.  
 Silnice patří kraji, tudíž i jeho zástupci by měli 
do diskuze co říci; musel by je však někdo vyzvat 
na jednání. „Ze strany města Blanska dosud nebyl 
vznesen žádný podnět ani dotaz ke zřízení pře-
chodu pro chodce v uvedeném místě. K posouzení 
přechodu by bylo vhodné svolat jednání za účasti 
města Blanska, silničního správního úřadu, Policie 
ČR a Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje,“ 
míní vedoucí blanenského úseku Správy a údržby 
silnic Jihomoravského kraje Miloš Bažant s tím že 
zřízení přechodu je možné. Povolení ke zřízení 
přechodu pro chodce vydává formou stanovení 
místní úpravy provozu příslušný silniční správní 
úřad, v tomto případě Stavební úřad Městského 
úřadu Blansko po předchozím souhlasu Policie ČR. 
 „Zřízení přechodu by bylo nutno v tomto případě 
posoudit i s ohledem na plánovanou přestavbu 
stávající stykové křižovatky (ve tvaru T) u Kaufl an-
du na křižovatku okružní z důvodu výhledového 
napojení na plánovanou výstavbu nákupní zóny v 
místě dnešních skleníků. V rámci této křižovatky 

je navržen také přechod pro chodce a v případě 
realizace přechodu u STK by byla vzdálenost těchto 
přechodů velmi malá,“ dodává Bažant. 
 „Je to rušná silnice, kterou nepřechází tolik 
chodců, aby bylo potřeba místo pro přecházení 
vybudovat,“ uvádí jedno ze stanovisek dopravní 
komise Emil Pernica. 
 Během půl hodiny v pondělí odpoledne v čase 
kolem 16.30 však silnici překonalo celkem dvanáct 
chodců a běžců, což jistě není zanedbatelné číslo. 
Legislativa přímo nestanovuje přesná pravidla pro 
umisťování přechodů na silnicích. Existují pouze do-
poručení, která se musejí projednat individuálně pro 
každou situaci. Podle norem uváděných na www.
ibesip.cz je vhodné vybudování přechodu v místě, 
kde přechází klidně i méně než padesát chodců ve 
špičkové hodině, ale současně tudy projede více 
než dvě stě vozidel. 
 Ani minimální vzdálenost k nejbližšímu přechodu 
není stanovena. Pokud má být kratší než 50 metrů, 
vybudování přechodu pro chodce se nedoporučuje 
(ale ani nezakazuje). Pokud je delší než 50 metrů, 
za splnění ostatních podmínek se jeho zřízení do-
poručuje. Takže argument, že „za několik let bude 
vybudována okružní křižovatka na ulicích Poříčí x 
Na Řadech (v blízkosti plánovaného obchodního 
centra) a předmětné místo pro přecházení by mohlo 
být jen ve velmi krátké vzdálenosti od této okružní 
křižovatky,“ je sice pravdivý, ale neznamená, že by 
tato vzdálenost (100 metrů) nebyla povolena. 
 Co současná legislativa přikazuje, je vybudování 
středového ostrůvku na širších silnicích. Pokud totiž 
chybí ostrůvek, může se stát, že zastaví pouze 
některý z řidičů, což je nebezpečné. Ostrůvek tak 
zajistí plynulejší provoz, chodec může přejít první 
polovinu silnice ve chvíli, kdy na ní nic nejede, a 
počkat uprostřed, až bude volný i druhý pruh. 
 Toto potvrzuje i mluvčí Policie ČR Bohumil Ma-
lášek: „Podle současných předpisů a technických 

Třetí...
 Za chvíli nám začínají olympijské hry, tedy 
ty zimní, a mnozí z nás si vzpomenou na tu 
zlatou cestu v Naganu, alespoň co se ledního 
hokeje týká... Přál bych všem našim olympio-
nikům bez výjimky, aby se své nominace ujali 
se ctí, která k reprezentaci naší země patří, 
a pokud k tomu přidají nějaký cenný kov, pak 
jedině dobře... Stejně jako každá jiná práce, 
tak i sport si vyžaduje nemalé oběti a odříkání 
a dřiny, ať se to někomu zdá přehnané, či 
nikoli...
 Zastavím se u toho hokeje...
 První medaili naši hráči získali v roce 1920 v 
Antverpách. Potom následovala dlouhá pauza 
a až v roce 1948, ve švýcarském St. Moritz 
vylepšili potomci těch prvních „mušketýrů“ 
ziskem stříbra...
 Nu a tady už dochází sportu dech...
 Chtěl jsem totiž připomenout, že rok před 
tím stříbrem vybojovali naši hokejisté historic-
ky první zlato, a to doma v Praze na Štvanici. 
Pak byly ty zmíněné „stříbrné“ Hry a v roce 
1949 druhé zlato, tentokrát na žhavé půdě ve 
Stockholmu...
 Tento sloupek je třetím letošního roku. Troj-
ka je zvláštní číslo. V pohádkách mívá drak 
tři hlavy, říká se „do třetice všeho dobrého“, 
za tři branky v utkání kdysi hráči, kterému se 
tento zvláštní výkon (anglicky „trick“) podařil, 
náležela odměna v podobě na míru ušitého 
klobouku (anglicky „hat“). Čili do dnešního dne 
používané slovo „hattrick“. Mnozí z čtenářů 
si vzpomenou na „zlatý hattrick“ hokejistů z 
přelomu tisíciletí, kterým následovali skvělé 
výkony z onoho Nagana.
 Našim reprezentantům z padesátých let ne-
bylo dovoleno se o tehdejší „zlatý hattrick“ ani 
ucházet. V roce 1950 většinu týmu pozavírali 
a následně poslali do komunistických lágrů, 
na jejichž bráně, zřejmě ne náhodou, vynikal 
nápis „Prací ke svobodě“, nikoli nepodobný 
tomu válečnému „Arbeit macht frei“.
 Ostuda nad ostudy.
 A nyní máme zase před významným spor-
tovním svátkem, kterým je každé mistrovství 
světa, Evropy nebo OH. A ať již se stane na 
tomto sportovním kolbišti cokoli, ať již mají 
sportovci jakýkoli politický názor, tak jedno je 
jisté... Za jejich výkony, ani za názory je nikdo 
nezavře do kriminálu, či nebude chtít popravit.
 Važme si tedy té vymoženosti – demokracie, 
kterou máme, a snažme se za ni bít stejně tak, 
jak se naši sportovci bijí za slávu naší země 
na sportovním poli...
 ...hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Přijďte diskutovat o domácím 
vzdělávání

Přes Poříčí na Sportovní ostrov? 
Chodci riskují život

 Volají po něm desítky Blanenských. Přechod pro chodce, nebo alespoň místo pro přecházení na ulici Poříčí v místě vyústění cesty podél potoka 
Sloupečník v blízkosti stanice technické kontroly. 

požadavků je nutné podle situace v místě při 
budování nových přechodů obvykle dělat stavební 
úpravy, např. střední dělicí ostrůvek,“ upozorňuje 
Malášek. 
 Samozřejmě není nutný přímo přechod pro chod-
ce, na němž mají pěší přednost. „Přechod ne! Ale 
místo pro přecházení s malým ostrůvkem uprostřed 
by se hodil. Aby se dalo přejít do poloviny a potom 
přes druhou polovinu. Kdyby tam byl přechod, ne-
smyslně by se zpomalil provoz, který je tam zatím 
plynulý,“ tvrdí Jan Komínek z Blanska. 
 Členové dopravní komise na závěr konstatovali, 
že dále není třeba tento problém řešit, a že se za 
několik let vyřeší sám, až se nové obchodní centrum 
a křižovatka vybudují. 
 „Tohle místo by si přechod rozhodně zasloužilo, 
vzhledem k tomu, kolik lidí tudy míří na Sportovní 
ostrov, a k tomu, jak je silnice frekventovaná. Jako 
řidič si myslím, že dnes je už většina chodců ro-
zumná a pod kola na přechodu neskáče v domnění, 
že má automaticky přednost. Naproti tomu, když 
tady přechod není, leckdy jsou nuceni nebezpečně 
přebíhat, není totiž šance, že je někdo pustí,“ říká 
Zuzana Baláková. 

-mha-

Po přechodu?
 Místo pro přecházení na ulici Poříčí by se jistě ho-
dilo. Co se týká legislativy, myslím, že jeho zbudování 
nic nebrání. Jde asi hlavně o to, zda se chce a zda 
jsou na to peníze, protože to není jen o namalování 
zebry na zem, ale především o vybudování ostrův-
ků. Ovšem oproti prodražení situace kolem bourání 
hotelu Dukla by se zřejmě jednalo o zanedbatelnou 
částku. 
 Stála jsem na místě zhruba půl hodinky a přešlo 
dvanáct lidí. Takže přibližně dvacet lidí za hodinu 
riskuje při přecházení na rušné silnici. To je dost. 
 Vedení města nyní argumentuje tím, že brzy dojde 
k výstavbě kruhové křižovatky s ulicí Na Řadech, 
která má situaci vyřešit, protože se plánuje přechod 
přes řeku na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka i v místě 
obchodního centra. Je pravděpodobné, že lidem, 
kteří půjdou podél potoka a budou za každou cenu 
chtít přejít most za STK, se nebude chtít zacházet ke 
kruháči. Na druhou stranu – sto metrů není tak moc, a 
když se nespěchá do práce, ale jde se na vycházku, 
tato vzdálenost by nemusela hrát takovou roli. 
 Mě spíš zaráží jiná věc. Proč se přecházení silnice 
v okolí Kaufl andu neřešilo už dávno? Nejde jen o 
přejití na Sportovní ostrov, ale léta tam přece stojí 
zahradnictví, do něhož se lidé také potřebují dostat. 
Takže lidé ulici přecházeli i v době, kdy se ještě o 
žádném obchodním centru nemluvilo. 
 A je tu ještě jedna věc: Podle zkušeností, jak „rych-
le“ se některé věci v Blansku řeší, se taky klidně může 
stát, že okružní křižovatky se jen tak nedočkáme, a 
chodci budou svoje životy na stále frekventovanější 
silnici riskovat několik dalších let. 

-mha-

 Zájemci o inovativní a alternativní formy vzdělávání dětí by měli zbystřit. Připravuje se pro ně totiž 
beseda, které se zúčastní a o své zkušenosti se podělí zástupci školy Zahrada v Tišnově, lesních 
školek Vranovice a Kunštát a další zajímaví hosté. Setkání se uskuteční v sobotu 17. února 2018 od 
14.30 hodin v prostorách klubu Ulita v Blansku. 
 Řeč bude především o plánech rodičů na založení 
soukromé školy na Blanensku. „V posledních letech 
zažívá Česká republika rozmach soukromých zá-
kladních škol, které nabízejí alternativu ke stávající 
nabídce vzdělávání poskytovaného státem. V čem 
jsou takové školy lepší? A kde jsou jejich slabiny? I 
o takových otázkách se bude diskutovat na setkání 
nazvaném Domácí a komunitní vzdělávání na Bla-
nensku,“ uvádí za organizátory Ondřej Strava.  
 Mezi hosty budou zástupci již několik let fungující 
komunitní školy Zahrada v Tišnově. Ta zdůrazňuje 
principy respektu, svobody a bezpečí. Při výuce dbá 
na radost z učení, učení se zážitkem a na individuální 
přístup k potřebám a tempu jednotlivých dětí. O vznik 
školy založené na těchto principech usilují i rodiče z 
Blanenska, kteří setkání pořádají a kteří na setkání 
také představí své plány. O možnostech vzdělávání 
promluví i zástupci lesních školek ve Vranovicích a 

Kunštátě, pozváni jsou i zástupci z velenovské lesní 
školky. 
 „Naše děti navštěvují lesní mateřskou školu a 
hledáme pro ně návaznost i v základním vzdělávání. 
Rádi bychom jim dopřáli kontakt s přírodou, učení 
hrou a zážitkem, respektující a individuální přístup. 
Spolu s dalšími rodiči hledáme možnosti, jak tuto 
poptávku na Blanensku uspokojit – spoluprací se 
vstřícnou státní školou, domácím vzděláváním 
kombinovaným s neformální komunitní školou nebo 
založením nové školy soukromé,“ říká další z pořa-
datelek Erika Hloušková. 
 Setkání bude sloužit nejen k výměně informací, 
ale především k propojení rodičů, kteří by se chtěli 
na vzniku nové komunitní školy podílet nebo by měli 
zájem, aby jejich děti školu tohoto typu navštěvovaly.

-mha-

Napište báseň o lásce
 Opět po roce připravila Městská knihovna Blansko 
tradiční soutěž o nejkrásnější báseň o lásce. Každý 
soutěžící může zaslat maximálně tři příspěvky libo-
volného rozsahu a formy. Pouze musí být zachováno 
téma o lásce, a to o lásce jakéhokoliv druhu. 
 Ať už se rozhodnete básničky napsat speciálně 
pro tuto soutěž, nebo je vytáhnete ze šuplíku, lze 
je posílat do konce února na e-mail gargosova@
mk.blansko.cz nebo osobně předat na oddělení pro 
dospělé čtenáře, případně zaslat poštou. Obálku 
označte heslem Svatovalentýnská soutěž. 
 Po skončení soutěže vybere odborná porota tři 
nejlepší básně, které budou zveřejněny na webu 
knihovny a jejich autoři odměněni knihou. Zdařilé 
verše pak knihovníci v březnu zavěšují na strom 
básníkovník společně s poezií známých básníků. 

-mha- Nešel na představení
 Na konec ledna zřejmě nebude ráda vzpomínat 
pokladní v blanenském kině. Přišla totiž o hotovost, 
když si na chvíli odskočila z místnosti, kterou neza-
jistila. „Zloděj se tak dostal k příruční pokladně a tuto 
odcizil. Byla v ní vcelku zajímavá hotovost,“ uvedl 
mluvčí policie Bohumil Malášek s tím, že vzniklá 
škoda činí více než dvacet tisíc korun. 

-mha-

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 
vychází 23. února 2018vychází 23. února 2018

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

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

10, 15- 30%30%
Platí do 20.2.2018 

nebo vyprodání zásob. 

Sestřelili jsme Sestřelili jsme 

pro Vás ceny obuvipro Vás ceny obuvi
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Na kávě s Jiřím Dvořákem
Jiří Dvořák žijící v Blansku od roku 1988, majitel vydavatelství Tvořivý AMOS, spo-
lečnosti Efkoart s.r.o.a samaritánské nadace Sanitka, která je současně i bigbítovou 
kapelou založenou v roce 1999, bývalý produkční a dramaturg blanenského hudebního 
klubu Black Hill, ale také amatérský kreslíř a textař.

Sponzor rubriky:

 Jiří, zdravím tě. Známe se už roky a vzpomínám 
si, jak jsi mi kdysi říkal, že pocházíš z Břeclavi. 
Jak se stalo, že ses usadil a zabydlel v Blansku?
 No, ano narodil jsem se v Břeclavi, tedy přesněji 
ve Valticích, ale do Blanska jsem se přestěhoval už 
spíš z Brna, kde jsem žil a bydlel šest let. Potkal tam 
holku z Blanska. Vzali jsme se a jediné dosažitelné 
bydlení v blízkosti Brna, kde jsme oba pracovali, 
bylo manželčino Blansko. Co je ovšem sranda, je 
to, že moji rodiče a bratr, kteří žijí a bydlí v Břeclavi, 
pochází původně z tohoto kraje. Rodiče dostali v 
padesátých letech nabídku osídlit pohraničí. On 
celý ten kraj kolem Břeclavi, Mikulova, Lednice až 
po Znojmo je plný lidí původně z Hané od Vyškova 
přes Vsetín až po Frýdek Místek. Otec pochází z 
Vyškova a maminka z Dědic, takže jsem se jako 
jediný z břeclavské rodiny vlastně vrátil do rodného 
kraje svých předků. Například prastrýc z matčiny 
strany vymaloval sloupský kostel a jeho potomek je 
majitelem fi rmy D-Holz z Blanska. Takže Blansko a 
okolí je z hlediska rodinné tradice můj pravý domov. 
Manželka z Blanska zůstala Brňačkou bydlící v 
Blansku.

 Jsi vystudovaný učitel, že?
 Ano. Učil jsem cca od roku 1986 do roku 1994 a po 
revoluci u toho ještě podnikal. Představ si, že jsem 
měl druhý vydaný živnostenský list v Blansku. Mohl 
bych ti vyprávět příběhy o mé učitelské praxi. Napří-
klad za „komančů“ měl být skoro každý učitel v KSČ. 
Pro mě prekérní situace, měl jsem undergroundovou 
kapelu zpívající proti komunistickým pořádkům a 
teď tohle. Hráli jsem inkognito po víkendech, kde se 
dalo, a já se třepal, aby mě nikdo nepoznal. V práci, 
tedy ve škole tě zase pořád naháněli a ptali se, kdy 
si podáš přihlášku do strany. Nakonec jsem to vyřešil 
tak, že jsem učil na každé škole jen dva roky. Když 
přišli první rok, tak jsem jim řekl, že teď se to nehodí, 
že na této škole začínám a když přišli druhý rok, tak 
jsem jim řekl, že se to nehodí, protože zde na této 
škole končím. A fungovalo to. Ovšem prošel jsem tak 
za tu krátkou praxi školy přes Lanžhot, Brno, Letovice 
až po Blansko. V Letovicích se odzvonilo komunistům 
klíči a v Blansku už to byla porevoluční pohoda.

 Kde jsi učil v Blansku? 

 Na Masaryčce ...ten-
krát myslím Marxova.

 Stýská se ti po kan-
tořině?
 Hm, ale jo, ovšem 
dnes bych to nedal. 
Víš, já učil první stu-
peň a nejraději jsem 
učil první třídu. Ta 
děcka byla tabula 
rasa a já si je ve spo-
lupráci s rodiči vycvičil 
k obrazu svému bě-
hem čtvrt roku. Já byl 
husa a oni housata 
za mnou, když něja-
ké zlobilo, tak jsem 
je klofnul, aby si pa-
matovalo do života, 
že tohle se nedělá. 
Musíš si uvědomit, že 

jsem měl třeba v Brně 35 dětí ve třídě a jdi s touto 
partou přes půlku města do divadla. Děcka zkrátka 
musela poslouchat na slovo, aby se něco nestalo. Mě 
poslouchala i na gesta v obličeji. Dnes bych žáčka 
klofnul nebo se škaredě podíval a už by klofali mě 
rodiče přes ředitele školy až po Ministerstvo školství. 
Byl bych za blba, který trápí děti a psychicky narušuje 
jejich osobnost. Obdivuji všechny současné učitele.

 Takže vzdělávání a výchova dětí už ne?
 To zase jo. Školní děti mi daly obrovskou inspi-
raci. Kvůli nim jsem si založil fi rmu. Začal vydávat 
pomůcky například "zbigbítované" lidové písně a 
koledy, učebnice, hry a hračky. Spolupracoval jsem i 
s Rumenem Jančevem z LŠU v Blansku. Naše spo-
lečné nahrávky dětských písní, které složil Rumen, 
byly v devadesátkách jednu chvíli v prodejnosti i 
před Dádou Patrasovou. Vše, co jsem dělal, bylo o 
vzdělání, kreativitě a práci s dětmi i rodiči. A trvá to 
doposud. Jen jsem se soustředil na jeden obor.

 A to?
 Výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, tvoření a 
kreativitu dětí i dospělých. Vydávám dva časopisy 
pod edicí Tvořivý AMOS a to časopis AMOS, ve 
kterém jsou v podstatě přípravy pro učitele nebo 
rodiče s postupy krok za krokem jak tvořit s dětmi. 
Druhým je časopis GOLEM o keramickém tvoření 
a artterapii. Ten odebírají i důchodci. Golem je je-
diným časopisem o keramice v ČR a SR. Přitom je 
to druhé nejstarší řemeslo, o tom prvním řemesle je 
časopisů plno. A Blanensko ti dává velkou inspiraci 
díky své tradici v oboru keramika. A nejen to. Ono, 
obecně Blansko má spoustu výborných výtvarníků 
a hudebníků.To je všechno díky skvělým učitelům a 
já se jim snažím trochu pomoci ze závětří. Ty jsi taky 
učil, takže máš o tom své povědomí :-)

 Takže hudební vydavatelství pro děti jsi v edici 
Tvořivý AMOS zrušil?
 Hudební vydavatelství a produkci jsem si převedl 
do osobní roviny. Vydávání, produkování a i sem 
tam managerskou činnost kolem hudby jsem si "pře-
šajtloval" na koníček a vyňal z podnikání. Možná si 
vzpomínáš, že jsem provozoval hudební klub Black 
Hill, kde jsem představoval spoustu zajímavých 

muzikantů z celého světa například i Doug Wimbishe 
z Living Colour, Horkýže slíže, Jamaican Reggae a 
spoustu dalších. 

 Jak mám rozumět tomu "převedl jsem si to do 
osobní roviny"?
 Jako že se hudba a produkce se  stala mým ko-
níčkem, ne byznysem. Někdy v roce 1999, možná 
2000, už ani nevím, jsem si založil společně s mým 
spolužákem Daliborem z Podivína hudební skupinu 
Sanitka. S Daliborem, říkám mu Galoš, to po kape-
lách táhneme již od šestnácti let. Vždy jsme hráli 
svoji vlastní autorskou hudbu, protože na to, hrát 
cover verze, jsme nikdy neměli a nebavilo nás to. U 
písničkových cover verzí tě lidi pořád  srovnávají s 
originálem. Nejsou to tvoje myšlenky. K tomu jsem 
přidal produkování festivalů hlavně na Břeclavsku. 
To skončilo s EET a zákazem kouření. No a teď 
jsme si s Galošem udělali ze Sanitky i produkční 
fi rmu nebo spíš samaritánskou nadaci. V poslední 
době podporujeme mladou  talentovanou zpěvačku 
Daeny z kapely FCHILL. Podpora spočívá v tom, 
že jí složíme písničky, texty a zaplatíme profi  studio. 
Nejde tak ani o to, prosadit ji nebo protlačit někam. 
Je to jen pomoc. Do mladých talentů, kterých jsou 
mraky, nikdo nic moc nevloží. Max. mlaďochy stre-
sují v mainstreamových soutěžích a ve fi nále z nich 
vytvoří kokoty roboty. My s Daliborem se snažíme 
dát jim šanci zazpívat si či zahrát písničku psanou 
jen pro ně a ve fi nále udělat profi  nahrávku. Můžou ji 
využít dál jako svoji referenci a nebo si ji uloží pro své 
děti a vnoučata :-). Těchto projektů máme už pár za 
sebou. Dokonce Sanitka sponzorovala i jedno cédo 
blanenského kytaristy Miloše Pernici.

 To musí být dost fi nančně náročné. Kdo to 
platí?
Martine, když se z 
tebe stane náruživý 
rybář nebo lyžař, bu-
deš chtít to nejlepší 
vybavení. To něco 
stojí a platíš to ze 
svého. Takže u to-
hoto koníčku je to 
stejné. Ovšem sem 
tam se najdou lidi, 
kteří produkci pod-
poří. Jako například 
pivovar Starobr-
no přes restauraci 
Velvet. Asi znáš :-). 
Nebo fi rma Nova-
tisk, Efko, co vyrábí 
Igráčka, či stavební 
společnost Sasta a 
další.

 Můžeme se někde v Blansku s vašimi projekty 
setkat?
 Tak asi nejsnadnější setkání je na netu, stačí si 
zadat do vyhledávače na yotube třeba funky kapelu 
I.V.M., které jsme produkovali cédéčko. U naší kapely 
zadáš do vyhledávače zase Sanitka Sedím na Velve-
tu nebo Kde saze blednou. Teď máme nový projekt 
Sanitka Upocenej bál. Je potřeba na youtube to 
napsat takhle, pokud napíšeš pouze Sanitka vyskočí 
ti tisíce odkazů na seriál Sanitka :-)

 Myslel jsem živě přímo v Blansku?
 V sobotu 17.2. pořádáme právě na Velvetu předsta-
vení. Takový malý hospodský mini rockový festiválek, 
jehož součástí bude křest CD Sanitky Upocený bál, 
vydaného koncem minulého roku. Jsem rád, že ma-
jitel Martin Dvořáček našel k tomuto počinu odvahu. 
Bude to normální komorní bigbítek. Vystoupí nejen 
Sanitka, ale i 4Komboys elektro kabaret, plněný šlág-
ry bujarého mládí i fešáckého stáří. Jde o seskupení 
mých přátel bývalého blanenčáka Pavla Kašpara 
zvaného Casperr, známého spíkra z českých médií 
a z blanenské kapely Prasklý Bachor a Tomáše Te-
saře zvaného Salám, s kterým jsem v mládí hrával 
v kapele. Můžeš ho znát ze skupiny Hraczki, jednu 
dobu byli celkem v kurzu. Vystoupí také náš pěvecký 
objev Daeny, která zazpívá tři až čtyři cover verze 
známých písní jen s kytarou. Samozřejmě Tě zvu a 
všechny z Blanska, můžou to brát jako ples :-)

 Jiří, díky za rozhovor a držím ve všem, co dě-
láte, palce.
 Martine, nápodobně a snad se nám všem bude 
dařit. Drž se.

Martin Müller
Foto: Pavel Hotárek

Centrální odběr krve 
– novinka v Nemocnici Blansko

 V pondělí 12.2.2018 bude zahájen provoz nového Centrálního odběru krve v Nemocnici Blansko, 
a to v odběrové místnosti oddělení klinických laboratoří. Provoz zde bude každý všední den od 6:30 
do 9:00 hodin, a to do konce března, kdy dojde ke zhodnocení této ordinační doby a ev. jejímu při-
způsobení se potřebám ambulancí. 

 Do odběrové místnosti Centrálního odběru krve 
budou v rámci první etapy směrováni pacienti těchto 
ambulancí: plicní ambulance I a II, neurologické 
ambulance I a II, kardiologická ambulance, alergolo-
gická ambulance, chirurgická ambulance (plánované 
odběry), ortopedická ambulance, ambulance ORL a 
rehabilitace. 
 V další etapě počítáme se zapojením ambulancí 
gastroenterologie, kožní, interní, diabetologie a 
endokrinologie. 
 Důvodem a přínosem 
vzniku centrální odběro-
vé místnosti v Nemocnici 
Blansko je koncentrace 
rizikové činnosti souvise-
jící s manipulací s biolo-
gickým materiálem z am-
bulancí do jednoho místa. 
Odběr krve je proveden 
přímo v místnosti vedle la-
boratoře, čímž se zabrání 
případnému znehodnoce-
ní vzorků v důsledku ča-
sové prodlevy související 
s pobytem krve v ambu-
lanci a časovou ztrátou při 
transportu do laboratoře. 
Dále je očekávána úspora 
mzdových nákladů, sní-
žení zásob odběrového 

materiálu, snížení nákladů připadajících na zajištění 
hygienicko-epidemiologického režimu pracovišť v 
riziku biologického činitele. Odběrová místnost je 
před nedávnem již nově zrekonstruována, historicky 
se v ní provádějí odběry kapilární krve diabetikům, 
náklady související s rozšířením odběrů o odběr žilní 
krve tak budou minimální.

-ko-
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Probe: restaurace i music 
bar zažily renesanci

- 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

 Restaurace i bar v hotelu Probe na Písečné zažily časy slávy. Majitelů se zde vystřídalo za poslední 
roky několik a kdo sem občas chodil, ví, že (nejen) ten poslední uvedl obojí do bídného stavu. Už 
jsem nad tímto podnikem zlomil hůl, ale po Blansku se začalo šeptat, že přišel nový majitel se zku-
šenostmi a smělým záměrem, jak to tady proměnit zase zpátky v podnik, do kterého by se člověk 
nemusel stydět zajít s rodinou na oběd a v týdnu skočit na meníčko. No co - za pokus nic nedám…

 Co si budeme 
nalhávat – restaurace 
má skutečně v Blan-
sku špatné jméno a 
mohou za to předcho-
zí majitelé, kteří ji ved-
li špatně. Proto jsem 
sem zamířil s jistou 
dávkou sebezapření, 
ale byl jsem taky tak 
trochu zvědavý, jestli 
jsou změny, o kterých 
jsem zaslechl, oprav-
du znatelné. Hned 
po příchodu jsem byl 
příjemně překvapený. 
Čisto, uklizeno, žádný 
smrad, právě naopak! 
Stoly hezky prostřené, 
doplněné masivními 
židlemi a ubrusy jako 
od babičky pečlivě 
vyžehlené. První dojem skvělý, ale jsem zvědavý 
hlavně na kuchyni.
 V nabídce denního menu na každý den tři jídla 
a polévka. Namátkou: vepřo-knedlo-zelo, steak z 
krkovice, špenát s vepřovým masem, kuře na pap-
rice, řízek se šťouchanými brambory, také polévky 
spíš z české kuchyně – zelňačka, dršťková… Na 
výběr jsou celý týden saláty s lososem, krevetami, 
panenkou nebo kuřecím masem. Ve stálém jídelním 
lístku je na výběr spíš méně jídel, což považuji za 
velký klad. Pečené koleno, žebírka, kuřecí křidýlka s 
BBQ omáčkou, řízky, speciality z grilu, candát, losos. 
Několik druhů salátů, docela hezký výběr pochoutek 
k pivu jako nakládaný hemelín, utopenec, nivové 
koule, tlačenka a další. Ceny jsou poměrně slušné, 
denní menu startuje na sympatických 87 korunách 
za polévku a hlavní chod.
 Osobně jsem si vybral nejdražší jídlo z denního 
menu za 109 korun, což byla kotleta plněná klobás-
kou s pečenými bramborami, k tomu brokolicový 
krém. Polévka výborná, skvěle dochucená, těšil jsem 
se na hlavní chod. Jídlo vypadalo skvěle, chutnalo 
výtečně a bohužel jsem nedojedl. Bylo toho hrozně 
moc. Koukal jsem i na ostatní jídla, která nosila 
hostům usměvavá obsluha. Porce jsou skutečně 
obrovské, to se musí nechat. I pokrm do stovky tu 
dostanete v nezvykle velkém množství. Z jídla nebyla 
cítit žádná chemie, žádná dochucovadla. Sympatické 
vaření podle mých představ.
 A to už jsem se začínal zajímat o pana kuchaře. 
Pepa Kyndl je Pan Kuchař s velkými zkušenostmi, 
vaří již 40 let a pochází z Ustí nad Labem. Vařil v 
Holandsku, v Krušných a Jizerských horách a taky v 
hotelu BOBY Brno. Zřejmě proto má s místní kuchyní 
smělé plány. Zatím tu proběhly zvěřinové hody, ale 
chystají se další kulinářské akce a v létě grilování 
venku na zahrádce – steaky, žebra, klobásky… Zde 
spíš napoví facebookové stránky – restaurace Probe. 
Dokonce jsem měl možnost nahlédnout do kuchyně. 
Krásně uklizená, čistá. Opravdu to tady prokouklo!
 K restauraci patří i poměrně velkorysý salonek, 

který můžete využít k nejrůznějším rodinným i 
fi remním událostem. V případě zájmu je možno si 
pronajmout i celou restauraci. Jednou ze služeb, 
kterou restaurace nabízí, je rozvoz denního menu 
do fi rem zdarma a jídlo si můžete objednat také k 
vám domů. Stačí zavolat na tel. 608342503 a chutný 
nedělní oběd uvařený v restauraci si užijete v pohodlí 
domova. Velmi sympatický je fakt, že restaurace 
pomáhá místní charitě, které dává zdarma jídlo, a 
ta jím zase zásobuje potřebné. Na čepu je Radegast 
12°, Kozel 11° a Volba sládků 13°. Mnoho dalších 
informací se dozvíte na facebooku nebo na webu 
www.hotelprobe.cz
 Úplnou novinkou je soutěž, která v Blansku nemá 
obdoby. Výhrou bude dovolená v Itálii v létě pro dvě 
osoby. Pravidla jsou jednoduchá. Stačí, když si dáte 
si na PROBE jídlo a odpovíte správně na otázku, 
jejíž odpověď naleznete například v tomto článku 
nebo na facebookové stránce restaurace PROBE. 
Otázka se bude občas měnit, ale máte šanci také 
znásobit své šance tím, že budete do restaurace na 
jídlo chodit častěji. Každá vaše ospověď se počítá, 
bude vhozena do osudí a vylosovaná na jaře tohoto 
roku. Dobré, ne?
 Nový majitel provozuje také sport bar dole, do kte-
rého se vchází bočním vchodem. Tady se mi hrozně 
líbilo. Bar je nově opravený a nádherně svítí všemi 
barvami. Je to velký projektor využívaný ke spor-
tovním přenosům, pět billiardových stolů, karambol, 
šipky. V létě bude v provozu již výše zmíněná veliká 
zahrádka, na níž se bude grilovat. I zde se můžete 
těšit na nejrůznější akce: teď v únoru to byl turnaj v 
billiardu, který se nesl v báječném duchu a všichni 
zúčastnění, ať už soutěžící, či diváci, se skvěle bavili. 
Vítěz turnaje si odnesl 5000 Kč, druhý v pořadí pro-
fesionální billiardové tágo a bronzový získal poukaz 
do wellness v hotelu Maximus resort v Brně. V klubu 
by měla hrát živá hudba, různé hudební skupiny a na 
březen se prý chystá vystoupení známých českých 
zpěváků. Je tu otevřeno v pátek a v sobotu od 17 
hodin a každý víkend zde funguje diskotéka. Určitě se 

sem zastavím i v pátek 
nebo v sobotu!
 Jsem strašně rád, že 
jsem restauraci v hotelu 
Probe dal šanci, protože 
kdyby se tak nestalo, 
přišel bych o možnost 
navštěvovat podnik v 
Blansku, kde se vý-
borně vaří, hezky to tu 
vypadá a cítím se tu 
pohodlně. Držím palce 
restauraci, music baru 
dole a novým majitelům, 
aby tento trend udrželi 
co nejdéle, a vám přeji, 
abyste si tam pochutnali 
stejně dobře jako já.

-r-

více info na na facebook.com/restauraceprobe

NOVĚ OTEVŘENÁ!
RESTAURACE PROBE
* nabídka steaků, burgerů a pasty

* denní menu od 87 Kč

* svatební salonek 

* rauty, svatby, 

   oslavy a party 

VELKÁ SOUTĚŽ PRO NAŠE 
HOSTY O DOVOLENOU 

V ITÁLII PRO DVA
 

Rezervace na tel. 608 342 503 

Víkend pro rodiny: oběd - děti jídlo ZDARMA

MUSIC BAR PROBE
* živá hudba, DJ, koncerty 

* výborné drinky 

* billiard, karambol, šipky 

* velkoplošná projekce 

16. 2. 2018 OLDIES PARTY
Pátek a sobota DJ TOMKA
Nordic Ice party! Drink 55 Kč  3+1 zdarma 
facebook.com/probemusicclub/

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRReeezz

3+1 zzddddaaaarrrrmmmmaa

PŘIJMEME ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU
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Zdravě můžete jíst každý 
den. Třeba na Myslivně

Výsledná cena tepla v Blansku 
za rok 2017 nižší než předpokládaná

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,

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

Zastavte se klidně i jen pro radu...

www.barvyblansko.cz barvylakyulumira

o

a

pi

k

oolyuretano

NOVE
míchání
autolaku

ˇ

 Už je to rok, co jsem psal o tom, že Myslivna, kdysi slavná restaurace v Blansku, změnila majitele 
a blýská se na dobré časy. Už tenkrát jsem se velmi dobře najedl a Myslivna se pro mne stala pod-
nikem, který jsem zařadil mezi ty, do nichž se rád vracím. Ať už kvůli dennímu menu, tak na různé 
akce jako třeba zabíjačka. Nyní bych se rád rozepsal o novince v místní kuchyni novinkou, kterou 
ocení zejména ti, co vyznávají zdravější životní styl. Tou novinkou je nízkosacharidové stravování. 
Na Myslivně si nyní můžete dát zdravá jídla a nají se tu i ti, kteří trpí celiakií.

 Žijeme v době blahobytu a tomu odpovídá také vy-
soké procento lidí s nadváhou nebo rovnou obézních. 
Čím dál více z nás tudíž vyhledává nové principy 
stravování. Hodně se mluví o lepku a s ním spojené 
bezlepkové dietě. Odborníci se neshodnou v tom, 
zda je obecně lepek tak škodlivý nebo ne. Jisté je, 
že obsah lepku v současné stravě je mnohonásobně 
vyšší, než tomu bylo u našich předků. Současný 
lepek má také jinou podobu, než ji měl dříve. Za po-
sledních sto let lepek změnil své vlastnosti s tím, jak 
se měnilo zemědělství a docházelo k hybridizaci obi-
lovin. Významnou roli hraje také změna technologie 
mletí obilovin, kdy se odstraňuje klíček a povrchové 
vrstvy zrna – právě ty výživově nejbohatší části. Bílá 
část zrna a tedy i bílá mouka pak obsahuje asi 70 
% škrobu a 30 % bílkovin tvořených 
převážně lepkem. O takové mouce, 
která má díky chybějícímu klíčku mno-
hem vyšší trvanlivost, si naši předkové 
mohli nechat jen zdát. Jenže přílišný 
výskyt lepku ve stravě má tím pádem 
za následek to, že přibíráme. Také se 
čím dál častěji objevuje nemoc zvaná 
celiakie – alergie na lepek.
 Celá řada lidí z vlastních zkušeností 
potvrdí, že se díky bezlepkové die-
tě zbavila nejrůznějších zdravotních 
obtíží, například pálení žáhy, průjmů, 
nadýmání, bolestí břicha a dalších za-
žívacích problémů, nejrůznější vyrážky 
a ekzémy, poruchy spánku nebo třeba 
brnění končetin – to vše údajně může 
pomoci vyřešit bezlepková dieta. Jídla 

bez lepku si nyní můžete dopřát právě na 
Myslivně.
 Kuřecí medailonky, losos na másle, hovězí 
biftek, vepřový steak, zeleninové hranolky, 
dýňové pyré, restované fazolky se slani-
nou, horké maliny se šlehačkou. Tohle je 
pár jídel, které najdete ve stálém jídelním 
lístku. Mimo to je jedno podobné jídlo také 
ve výčtu denního menu. Denní menu na 
Myslivně obsahuje 12 jídel a jedno je vždy 
bez lepku. Báječné, co říkáte? Nabídku 
denního menu najdete na menicka.cz a 
stále platí, že se najíte od 79 do 100 Kč. Na 
Myslivně vaří z kvalitních českých potravin 
a nepoužívají polotovary. Jídla rozváží 
zdarma do fi rem ve várnicích a nosnících. 
 O nízkosachardové dietě neboli LOW 

CARB můžete najít spoustu informací na internetu. 
Jisté je, že ani na nedělním obědě s rodinou nemu-
síte hřešit. Myslivna má řešení i pro vás a garantuji 
vám, že si výborně pochutnáte.
 Sledujte facebookový profi l Myslivna Blansko. 
Restaurace sama pořádá každou chvíli nějakou 
akci. Aktuálně je to zabíjačka 17.2., ale bývá tu sva-
tomartinská husa, speciální zvěřinové hody, tanečky 
s živou hudbou a další akce.
 Ať už si chcete dopřát zdravější stravu nebo ji 
neřešíte, Myslivna je podnik, který vás stále dovede 
mile překvapit. Dobré pivo, kvalitní domácí kuchyně a 
překrásné prostředí s výhledem na přehradu. Myslím, 
že návštěvou Myslivny v Blansku chybu neuděláte.

-r-

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

OD ÚNORA: nízkosacharidová 

jídla podle moderních diet 

i v denním menu

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

á 
Linea s.v.d. Blansko, 

provozovna Olomučany

přijme na hlavní 

pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře  
na výrobu nábytku
Nástup možný ihned.

Tel.: 721864102, 724859434 

Novinky v nabídce fondu 
prevence a další výhody
• Nově zvýšené příspěvky 

pro děti a maminky
• Příspěvky na sportovní aktivity 

pro všechny
• Rozšířený program pro dárce krve
• Možnost postoupení příspěvku 

z rodiče na dítě
• Podpora odvykání kouření
• Lékař na telefonu 
• Výhodné cestovní pojištění 
• Cestovní pojištění pro studenty zdarma 
• Manažer zdraví

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí od 1. ledna do 31. března, mezi našimi spokojenými 
pojištěnci vás přivítáme od 1. července stávajícího roku. 

Přihlásit se můžete z pohodlí domova na www.zpmvcr.cz @pojistovnazpmvcr

 Jak jsme již informovali v dřívějších článcích, předběžná cena tepla od ZT energy s.r.o. z centrálního 
zásobování teplem v Blansku (CZT) pro rok 2017 byla ve výši 535 Kč vč. DPH/1 GJ. Během letošního 
ledna bylo provedeno roční vyúčtování nákladů na výrobu tepla a výsledná cena tepla v roce 2017 
byla ještě oproti předpokladu o 1 korunu nižší a to 534 Kč vč. DPH/1GJ. 

 Předběžná cena tepla v roce 2018 je ve výši 528 
Kč vč. DPH/1GJ. Je tak  bezkonkurenčně nejnižší 
cenou tepla ze všech okresních měst v Jihomorav-
ském kraji (druhé nejlevnější teplo mají ve Vyškově, 
kde cena za teplo činí 598 Kč vč. DPH/1 GJ). 
 Cena tepla z CZT Blansko je dvousložková a 
skládá se z proměnné složky a stálé složky, která se 
odvíjí od sjednaného výkonu v kW. Výše uvedené 
ceny jsou průměrné za celou lokalitu CZT Blansko 

a každý odběratel nalezne svoji cenu tepla, která se 
odvíjí od spotřeby tepla v GJ a sjednaného výkonu 
v kW, na svém ročním vyúčtování.
 Vyúčtování za rok 2017 bylo rozesláno všem odbě-
ratelům tepla a v průběhu února bude také k dispozici 
na zákaznickém portále, kde odběratelé již nyní navíc 
naleznou přehled odběrů tepla a průměrných teplot 
v jednotlivých měsících.

-r-
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RÁJEC-JESTŘEBÍ 
3.3.2018

Rockový ples
předprodej vstupenek v IC rájec-jestřebí, 
tel. 516 432 191. Cena 290 Kč.

nenechte si ujít největší pařbu plesové sezóny!

legendy 
se vrací 

motoband 
akcent

silák franta 
bohatá tombola

speciální cena taxi

Rok atletů ASK Blansko Rastislav: na co se můžete 
těšit v roce 2018 Rok 2018 byl v podání atletů a atletek ASK Blansko nadmíru úspěšný a pestrý, padalo mnoho 

osobních výkonů, titulů mistrů České republiky, Moravy a Slezska i český rekord, byla úspěšná i 
účast na Olympiádě mládeže v Brně a největším Evropském mítinku mládeže European Kids Athletics 
Games. 

 Ze všech úspěchů 
roku připomeneme ty 
největší, a to mistrov-
ský titul v dorostenkách 
Leony Marečkové na 
400 m z Jablonce nad 
Nisou, mistrovské tituly 
v žákyních Pavly Štoud-
kové, která vybojovala 
halový mistrovský titul 
na 800 m v Praze a 
překonala 37 let starý 
rekord na této trati.  Má 
i venkovní titul na 800m 
a třetí místo z mistrov-
ství republiky v přes-
polním běhu na 2000 
m a vítězství na 1500 
m z Olympiády mláde-
že. Vyhrála 800 m na 
European Kids Athletics 
Games a získala mnoho 
dalších úspěchů včetně 
reprezentace České republiky. 
 V mladších žákyních získaly Adéla Jánošíková, 
Veronika Jakusidisová a Dominika Bezdíčková mis-
trovský titul Moravy a Slezska v družstvech mladších 
žákyň, když k tomuto vítězství přispěly v hostujícím 
družstvu JAC Brno. Veronika Jakusidisová má druhé 
místo z dálky a třetí na 60 m z European Kids Athle-
tics Games  a třetí místo z Olympiády mládeže ve 
štafetě na 4 x 60m. Veronika patří ve své kategorii k 
absolutní špičce v ČR ve skoku vysokém. 
 Dominika Bezdíčková se pomalu stává z cyklistky 
atletkou a příslibem pro oddíl na střední tratě, když v 
tabulkách přípravky ji patří na 800 m na dráze druhé 
místo. V hale pak první místo na 300 m a skoku vy-
sokém. Podařilo se jí obhájit prvenství v Brněnském 
běžeckém poháru v kategorii přípravek starších. 
 Dařilo se i našim družstvům mladších žákyň a 
žáků doplněných o naše nejmenší z přípravek, kteří 
pravidelně sbírali body v soutěži družstev Jihomo-
ravského kraje. 
 I naše družstvo žen ve druhé lize skupiny E 
posíleno o závodnice JACU Brno se v této soutěži 
neztratilo. 
 Velký dík patří všem, kteří se pravidelně zúčastňují 
nejrůznějších závodů, ať je to Okresní běžecká liga, 
Brněnský běžecký pohár, nebo nejrůznější mítinky a 
mistrovské závody po celé České republice. Blanen-
ská atletika v dnešní době má na 70 členů, o které se 
tréninkově stará pan Jiří Ošlejšek, Bohumil Kazda, 

paní Stanislava Jandáková a starší odchovanci ASK 
Blansko. 
 V loňském roce se opět uskutečnilo soustředění 
ve Vysokých Tatrách pro starší členy našeho oddílu. 
O prázdninách jsme pořádali již pravidelný týdenní 
atletický tábor pro děti. Ze závodů se pořádal štafe-
tový pohár a jedno kolo krajského přeboru mladších 
žáků v družstvech. 
 V letošním roce nás čeká opět mnoho závodů 
doma i zahraničí a budeme pořádat 25.4. 2018 
závod Čokoládová tretra, který je odnoží Zlaté 
tretry pro děti do 11 let, a jejíž fi nále se koná při 
tomto mítinku. Dále pořádáme 26. 4. 2018 Štafetový 
pohár pro základní školy, 29.4.2018 Memoriál Věry 
Bušové - Gilkové, 10.5.2018 1. kolo mladšího žactva 
družstev a 30.9.2018 Mistrovství Moravy a Slezska 
mladšího žactva jednotlivců, což je nejvyšší závod 
pro tuto kategorii. Veškeré závody se budou konat na 
Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, kde se nachází 
atletický stadion. 
 Doufáme, že se v letošním roce podaří zlepšit 
zázemí našeho oddílu na tomto stadionu a opravy 
samotného vybavení stadionu, abychom mohli tyto 
významné závody uspořádat v důstojném prostředí, 
jelikož si myslíme, že si to blanenská atletika jako krá-
lovna sportu plně zaslouží za vzornou reprezentaci 
nejenom oddílu, města, kraje, ale i České republiky.

-mb-

 Po tradičním vánočním koncertě Rastislav neodpočívá ani nakrátko. Hned v úvodu piluje hudebně 
i herecky koncert z řady „Rastislav dětem“, jenž úspěšně a za velké návštěvy blanenského publika 
probíhá v neděli 21. ledna. Zda se daří děti nadchnout pro sborový zpěv, to se uvidí v budoucnu, 
nicméně již teď jsou v sboru členové odkojení těmito „zpěvohrami“.

 Zakrátko se však mohou posluchači i zpěváci potě-
šit proslulým Mozartovým Requiem. Na tuto lahůdku 
světové hudební literatury zve sbor hned dvakrát – 
prvně do Rekreačního střediska Vyhlídka v Blansku 
v Češkovicích, kde v sobotu 17. 2. 2018 od 14.00 
probíhá veřejná zkouška sborových částí s klavírem 
a také s lektorským úvodem muzikologa, skladatele 
a pedagoga prof. Miloše Štědroně (známého také 
autorstvím hudby k Baladě pro banditu). Podruhé 
zazní dílo, tentokráte i s orchestrem a opravdu 
výbornými sólisty, pěvci předních českých operních 
scén, v blanenském katolickém kostele sv. Martina 
ve čtvrtek 15. 3. 2018 v 18 hodin. Již tento koncert 
věnuje sbor připomínce 100. výročí vzniku republiky. 
Upozorňujeme na možnost koupě místenek v INFO 
Blanka. Ještě nutno podotknout, že s Mozartovým 
Requiem sbor vyjíždí i do německého Wiesbadenu.
 Další hudební per-
lou ve sborovém diáři 
by mohlo být květnové 
provedení Dvořákovy 
kantáty Stabat Mater, 
která je rozjednaná na 
Vranově u Brna – doufá-
me a těšíme se všichni!
 Z dalších takových 
zásadních koncertů 
pro regionální publikum 
jsou slavnostní koncer-
ty k 100. výročí čes-
ké státnosti, první je v 
Rájci-Jestřebí 26. října 
2018 s Dvořákovými Bi-
blickými písněmi, Hro-
mádkovým Te Deum a 
Motety od Smetany, na 

další konaný 28. října 2018 v blanenském Dělnickém 
domě chystá Rastislav díla také českých autorů vč. 
opravdové lahůdky jakou je Dvořákovo Te Deum. 
 Po zahraniční cestě do bavorského Waldsassenu 
s Pucciniho Messou di Gloria a Dvořákovým dílem Te 
Deum sbor připravuje vánoční repertoár pro brněn-
ské koncerty a pro tradiční blanenský 26. prosince.
 Doufáme, že publikum nám zachová přízeň, pře-
hled akcí pro naše vděčné fanoušky je dostatečně 
lákavý. Rádi rozdáváme radost hudbou i společnými 
zážitky při všech akcích. Rastislav se snaží o dobrou 
atmosféru i ve sboru, pořádá pro své členy každo-
ročně soustředění, rodinné tábory, bruslení apod. 
Takže jsou všichni srdečně zváni – na koncerty i do 
našich řad!

RASTISLAV Blansko, 
www.rastislav.cz

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.
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* 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.
* EURO TAXI Blansko PŘIJME ŘIDIČE TAXI. 
Víkendové noční a denní směny - brigádně. 
Tel. 608879318.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Dvě šatní skříně rakouské výroby r. 1910. Tel. 516413604.
* postel JITONA JUKI,  jednolůžko 90x200 cm, stáří 3/4 roku,
včetně 1x lamelovy odnimatelny rošt, 1x matrace, 2x potah z 
Aloevera. Pořizovací cena 16.700,- (doklad, zaruka), nyní za 
6.900,- komplet. Foto mailem nebo prohlídka, vlastní odvoz, 
Blansko. Tel. 777575857.
* Trafosvářečku 140A, 380V. Cena 1 200 Kč. Tel. 777652333.
* Péřové prošívané deky 140x200 a polštáře 70x 90 z ručně 
draného husího peří. Tel. 731233963.

      PRODEJ    

* KOUPÍM motocykl Simson, Jawa 250, Babeta, Korádo, 
Pařez, Pionýr-Mustang a jiné do r.89, dále automobily do r.89. 
Tel. 736741967, altnabytek@seznam.cz
* Sháním starý slabikář červené barvy cca rok 1968. Tel. 
731084464.
* Sháním staré dudlíky, stačí i jejich části a chrastítka. Tel. 
731084464.
* Koupím formičky na pracny. Tel. 732450506.
* Žena 53 roků hledá podnájem jedné místnosti v domku nebo 
v bytě v Blansku. Tel. 728102037.
* Sháním cinkací panenky. Tel. 731084464.
* Koupím byt 2+1 v Blansku. Nejsem RK. Nabídněte, prosím. 
Tel. 721833167.
* Nabízím půlroční, nebo i delší brigádu: Pečování o starou 
paní u ní doma (pomoc s oblékáním, úklid, nákup, ohřátí jídla). 
Bydlení u ní v Blansku v bytě zdarma (samostatný pokoj) + 
odměna 7 tis./měs. Vhodné i pro matku s jedním dítětem. 
Tel. 608615800.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Rockový minifesťák (Silver Band Revival a Prasklý 
bachor) – 23. 2. 2018 od 21:00 hod., Hospůdka Na 
Točně, Těchov. Cena 120 Kč.
SCREAMERS (Travesti show) - 26. 2. 2018 v 19:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 280 Kč.
Kollárovci - 7. 3. 2018 v 18:30 hod., Dělnický dům, 
Blansko. Cena 370/320 Kč.
Maškarní ples ZŠ speciální Blansko – 9. 3. 2018 od 
18:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 250 Kč.
Divadelní představení Můžu k Tobě? - 12. 3. 2018 v 
19:00 h, Dělnicky dům, Blansko. Cena 300/280 Kč.
Na stojáka live – 19. 3. 2018 v 19:00 h, Dělnický dům, 
Blansko. Cena 240 Kč.
Divadelní představení S Pydlou v zádech - 23. 4. 2018 
v 19:00 h, Dělnický dům Blansko. Cena 350/300 Kč. 
Talk Show Zbigniewa Czendlika: Postel, hospoda, 
kostel – 26. 4. 2018 v 18:00 hod., Hotel Lysice. Cena 
150 Kč.
Čarovné tóny Macochy 2018 
13. 6. 2018, 18:00 – FELIX SLOVÁČEK, Sloupsko-
-šošůvská jeskyně Eliška, Cena 380 Kč
14. 6. 2018, 18:00 – Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Jeskyně 
Výpustek, Cena 620/520 Kč. 
15. 6. 2018, 18:00  – Spirituál kvintet s Dagmar Pecko-
vou, Jeskyně Výpustek, Cena 620/ 520 Kč 
16. 6. 2018, 18:00 – MÁME RÁDI JAZZ A EVERGREE-
NY, Jan Smigmátor s Dashou , Kateřínská jeskyně, 
Cena 520 Kč
17. 6. 2018, 18:00 – KONCERT PRO DESET STRUN 
– Jaroslav Svěcený (housle) a Miloslav Klaus (kytara), 
Punkevní jezírko na dně propasti Macocha, Cena 
480 Kč
Morava PARK FEST 2018 - 23. 6. 2018 od 12:00 h, 
zámecký park, Blansko. Cena vstupenek v předprodeji 
do 18. 6. 2017: 499 Kč/dospělý, 200 Kč/děti 6-15 let. 
Děti do 5 let a ZTP/P mají vstup zdarma.
BOSKOFEST - 4. 8. 2018 od 12:00 h., Zámek Boskovi-
ce. Cena vstupenek v předprodeji do 30. 3. 2018: 399 
Kč/dospělý, 100 Kč/dítě 6-15 let, děti do 5 let a ZTP/P 
mají vstup zdarma. 
Michal Nesvadba z Kouzelné školky (předprodej od 12. 
2. 2018) – 29. 9. 2018 v 10:00 h, Kino Blansko. Cena 
170 Kč, děti do 3 let vč. zdarma. 
Michal Nesvadba z Kouzelné školky – 29. 9. 2018 v 
10:00 hod., Kino Blansko. Cena 170 Kč, děti do 3 let 
zdarma. Předprodej začíná 12. 2. 2018. 
Aktuálně v prodeji:
Plátěná taška Blansko - 100% bavlna, barva aqua 
modrá. Cena 49 Kč. Papírová taška Blansko – Cena 
3 Kč. Svíčka Blansko - v sedmi barvách. Cena 59 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

Víkend v obytném voze: 
zcela nové zážitky

Nejmladší 
basketbalistky vítězně

 27.1.2018 sehrály minižákyně první odvetná utkání 
oblastního přeboru mladších žákyň U12. Za soupeře 
jim byl SKB Tišnov, se kterým BK Blansko v úvodních 
zápasech na jejich palubovce dvakrát prohrálo. 
 Odveta v domácím prostředí se vydařila. V obou 
zápasech blanenská děvčata poměrně přesvědči-
vě zvítězila. Utkání to nebyla jednoduchá, neboť 
trenérům chyběly některé basketbalistky základní 
sestavy. Mladší hráčky je však nahradily především 
velice dobrou obranou v rozhodujících fázích obou 
zápasů a velkou bojovností. Na zaznamenaných 
bodech se  podílelo 9 hráček a všech 15 děvčat, které 
měli trenéři k dispozici, se do utkání zapojilo. Dále, 
tentokrát od počátku zápasů, táhly za vítězstvím 
celý tým obě Moniky - Sedláková a Papírníková, 
které plnily rozhodující roli v obraně i při zakončení. 
Je jen škoda, že se děvčata stále potýkají s malým 
procentem úspěšnosti v zakončování rychlých 
protiútoků a tentokrát i s malou úspěšností střelby 
trestných hodů - z 32 pokusů bylo úspěšných jen 7. 

Výsledky zápasů:
1. utkání BK Blansko - SKB Tišnov 54 : 34
Body v utkání: M.Sedláková - 19, K.Kolářová - 12, 
K.Vintrová - 10, M.Papírníková - 6, N.Pernicová - 2, 
J.Kupková - 2, A. Sedláková - 2 a N. Ježová - 1. 
2. utkání BK Blansko - SKB Tišnov 43 : 22
Body v utkání: M.Sedláková - 19, M.Papírníková - 7, 
K.Kolářová - 6, E.Černochová - 3, A.Sedláková - 2.

 Trénink pro nová děvčata ročníky 2007 a mladší 
každé úterý od 15:00 do 16:30 hod. Bližší na www.
bkblansko.cz

Text: Ing. Luděk Bezděk
Foto: Milan Ševčík

 Vůči karavanům a obytným vozům jsem si vždycky držel tak trochu odstup. Nějak mi to nic neří-
kalo. Když se ale ozval kamarád s bláznivým nápadem odjet na hory v obytném voze, neváhal jsem 
ani vteřinu a nabídku na pánskou jízdu do Krkonoš jsem přijal. Byl jsem zvědavý, jak to všechno 
dopadne. Moje představy o nepohodlném rozhrkaném voze a špinavých kempech se nenaplnily. 
Naopak. Strávil jsem jeden z nejhezčích a nejzajímavějších víkendů v životě.

 Už když před mým domem přistál obří koráb, 
zmocnila se mne zvláštní vlna euforie. Krásný nový 
vůz obřích rozměrů působil na první pohled maje-
státně, moderně a luxusně. Téměř sedm a půl metru 
dlouhý, dva a půl metru široký a bezmála tři metry 
vysoký McLouis MC4 73 Diamond budil skutečně 
respekt. Byl jsem zvědavý, co najdu uvnitř. Zvenku 
to totiž byla skutečně pecka. 
 „Lyže a bágl si dej dozadu,“ spěchal mi na pomoc 
kamarád Milan, který se tetelil blahem a nemohl se 
dočkat, až mi všechno ukáže. „Tady se vleze i mo-
torka,“ zazubil se na mne a otevřel „garáž“ – prostor 
vzadu, který byl opravdu velkorysý a vzhledem k 
tomu, že jsem zde zahlédl i nájezdové klíny, věřím, 
že se sem stopětadvacítka skútr určitě vejde. Stejně 
tak kola pro celou rodinu a spousta bagáže. 
 „Tady se doplňuje voda, je to nádrž na 100 litrů. 
A tady se napojuje elektřina. Jsou tu i různé reduk-
ce, takže tě nevyvedou z míry asi nikde na světě. 
Můžeme třeba do Číny!“ chcechtá se na celé kolo 
Milan. „A tady je více než čtyřmetrová markýza. 
Tu asi v zimě nepoužijeme, ale v létě to musí být 
bezva!“ Po krátké exkurzi exteriéru jdeme dovnitř. 
Tady se rozplynou všechny mé představy o tom, jak 
je cestování v obytňáku nudné a nezáživné. Je to 
skutečně luxus! Jedeme a po cestě nabíráme další 
dva kámoše, kterým padá brada úplně stejně jako 
před chvílí mně. 
 Cestování velikým autem je zážitkem sám o sobě. 
Už jen to vědomí, že jedete pryč a nikde vás nečeká 
žádný hotel, protože za zády si vezete vše, 
co potřebujete… Super! Auťák jede skvěle, 
a přestože s ním asi nedosáhnete na dálnici 
vyšší rychlosti než 110 km/h, cesta probíhá 
hladce a pohodlně. Vůz můžu řídit i já s opráv-
něním skupiny B, ale je jasné, že tento kolos 
okolo 3,5 tuny nejspíš bude mít. Spotřeba 
není ani 10 l/100 km. 
 Po cestě mi došlo, že tohle cestování má 
vlastně obrovskou výhodu. Představte si, že 
máte objednanou dovolenou třeba v Tatrách 
a zjistíte, že zrovna ten týden, co jste si v létě 
vyčlenili na Zemplínskou Šíravu, bude celý ve 
znamení deště a zimy. S tímto vozem? Bez 
mrknutí oka změníte směr a zajedete si do 
termálek v Maďarsku. Super!
 Do Špindlu jsme dorazili odpoledne a vůz 
jsme zaparkovali v místním kempu. Kdyby byl 
plný, dle slov mého zasvěceného kamaráda 
bychom mohli zůstat kdekoli, a to až sedm 
dní. Vůz je totiž naprosto soběstačný a k „živo-
tu“ mu stačí jen dobít baterii v zásuvce, nebo 
přes solární panel na střeše a občas doplnit 
vodu. Služba, kterou vám dnes poskytne ka-
ždá benzínka. Ale máme kemp, který je hned 
u sjezdovky. Konečně si můžu prohlídnout to 
hlavní – obytnou část. Přední sedadla se otočí 
o 180 stupňů směrem do prostoru a vznikne 
tak obývací pokoj. Nechybí jídelní stůl, placatá 

televize, sprcha, záchod, 
kuchyň. Zajímalo mne, jak 
budeme vařit. „Tady jsou 
dvě velké propanbutano-
vé lahve,“ ukazuje kama-
rád to, co znáte z téměř 
každé pumpy. Kuchyň je 
vybavená nadstandardně. 
Mikrovlnná trouba s gri-
lem, lednice, mraznička, 
tříplotýnkový vařič, dřez, 
nechybí hrnce, pánve, 
hrnky, talíře a vlastně vše, 
co potřebujete k běžnému 
životu.
 „Spát budeme tady,“ 
oznámil kámoš Milan a 
zmáčkl knofl ík. V ten mo-
ment sjela shora dvojpo-
stel. Další dva kamarádi si 

ustlali ve vedlejším „pokoji“. Ve čtyřech dospělých 
jsme se pohodlně vyspali. Vůz pojme až šest noc-
ležníků, ale to se asi nestane, jelikož jich uveze pět.
 V kempu bylo živo! Je vidět, že tato forma cestová-
ní zažívá v poslední době velký boom. Proč, to jsem 
pochopil druhý den, kdy jsme vyrazili na sjezdovku. 
Ráno nás čekal na klice od dveří sáček s čerstvým 
pečivem, které jsme si den dopředu objednali – služ-
ba kempu, která už je dnes standardem. Celý vůz 
je vytápěný, a to včetně garáže vzadu! Vytáhli jsme 
teplé lyžáky i helmy, obuli lyže a za malý okamžik 
už jsme stáli u vleku. Tohle bylo prostě fantastické 
a člověk si na to, že nemusí nikam dojíždět ani 
docházet, zvykne velmi brzy. Večer byla v kempu 
možnost posezení, byly tu nové a vybavené sprchy 
a vše bylo moderní a čisté. Úplně jiné, než jak si 
člověk pamatuje z dob minulých.
 Celý víkend proběhl v báječné atmosféře a hrozně 
se mi to líbilo. Za tři noci a čtyři dny jsme ve čtyřech 
lidech zaplatili asi 7500 korun, což sice není úplně 
nejlevnější, ale žili jsme si skutečně nad poměry a 
jednalo se o neuvěřitelný zážitek, který si rád v létě 
zopakuji. V letních měsících totiž určitě dovolená 
s tímto vozem získá jiný rozměr, a to nejen díky 
markýze a křesílkům, jimiž vůz disponuje, ale kvůli 
atmosféře a svobodě, jež tato forma cestování skýtá. 
Více vám řeknou majitelé automobilu na telefonu 
776117788. Každopádně jde o zážitek, který by 
neměl chybět v zápisníku každého cestovatele.

-r-

RESTAURACE U GOLEMA
přijme

SAMOSTATNÉHO 
KUCHAŘE

Informace na tel. 

608707625

Společnost BERYL BK, s.r.o. 
výrobce nerezových madel

nabízí práci – pozice 

svářeč TIG
Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek, 

místo práce: Černá Hora
Praxe výhodou, absolventy zaškolíme, 

Plat 23 - 25.000,-
Možný nástup od 1.3.2018 nebo i dříve

Více informací: info@beryl.cz 

tel. 733 531 651

K vidění jsou knofl íky 
a výrobky z perleti

 Muzeum Blanenska připravilo novou výstavu, 
která mapuje vývoj knofl íkářství a perleťářství v 
regionu i v celém světě. Na výstavě jsou k vidění 
perleťové knofl íky, jež se vyráběly ve vesnici Krá-
sensko ve fi rmě Františka Tesaře, kterou založil 
v roce 1900. 

 „Knofl íkářství má v regionu poměrně dlouhou 
tradici a v depozitáři jsme našli spoustu pokladů,“ 
řekla ředitelka muzea Pavlína Komínková. 
 „Původně jsme si mysleli, že knofl íky se vyráběly v 
Senetářově, ale když jsme si pozorně prohlédli naše 
materiály, zjistili jsme, že se jednalo o Krásensko. 
Dále mohou návštěvníci výstavy vidět předměty z 
perletě, které se vyráběly v Přelouči v letech 1906 – 
1914,“ uvedla kurátorka výstavy Pavlína Lesová. 
 Město Přelouč tedy zapůjčilo bohatou sbírku 
perleťoých předmětů, které mají ve svém depozitáři. 
Výstava je doplněná spoustou textů o tom, jak se 
knofl íky vyráběly, co je to perleť, jaká byla její ná-
hrada, kde se vyrábělo a mnoho dalších informací. 
 „Chtěli jsme upozornit na regionální výrobu knof-
líků, ale protože materiálu nebylo mnoho, rozšířili 
jsme výstavu ještě o perleť,“ dodala Lesová. 
 Výstavu je možné zhlédnout do 29. března. 

-mha-
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TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si svůj volný čas. Starosti s vyřízením STK
a měřením emisí vyřešíme za vás.

Kdy naposledy jste se podívali na svou registrační značku kvůli platnosti 

technické kontroly? Pokud se již blíží, naši technici se o vše postarají. 

Nabízíme kompletní zajištění technické kontroly a měření emisí na 

profesionální úrovni. Odstraníme případné nedostatky včetně takových 

detailů, jako je prošlá autolékárnička. Na opravy je možné využít slev

až 20 % z Šekové knížky. Další 2 roky tak můžete jezdit opět bez starostí.

Svěřte svůj vůz do péče opravdovým profesionálům!

ŠKODA Infolinka 800 600 000 nebo www.skoda-auto.cz

TECHNICKOU KONTROLU
       VAŠEHO VOZU
NECHTE NA NÁS

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

Rockový ples v Rájci 
přivítá LEGENDY

 Tak trochu neformální ples s titulem „Rockový“ má na Blanensku již dlouhou tradici, kon-
krétně jde již o 12. ročník. Rockový ples je událostí, kterou si každoročně nenechá ujít několik 
stovek příznivců rockové hudby, dobré zábavy, jídla, pití, tomboly a všech ostatních věcí, které 
k dobrému plesu patří. Co všechno nám naservírují pořadatelé a na co se můžeme těšit?

 LEGENDY SE VRACÍ je partička skvěle sehra-
ných muzikantů, na Rockovém plese vystoupili již 
v letech 2011 a 2012. V sestavě této kapely hrající 
pro dobrou náladu, nostalgické zavzpomínání i 
k pořádné taneční pařbě naleznete brilantního 
kytarového mága Andonise Civopulose (hrával 
například léta s Věrou Špinarovou), Petra Šišku 
(textaře, moderátora), Romana "Izzi" Izaiáše (cha-
rismatického lídra rockové skupiny Doga) a ko-
nečně Libora Pyška (bubeníka známého z mnoha 
jazzových seskupení). LEGENDY SE VRACÍ mají 
na svém kontě mnoho beznadějně vyprodaných 
koncertů v rámci celé České republiky. Během 

svého koncertního bloku přehrají LEGENDY ve 
svém nezaměnitelném podání hity známé snad 
všem generacím - od PINK FLOYD, Led Zeppelin, 
AC/DC, Queen, Deep Purple, Status Quo, Erica 
Claptona, Eagles, ABBY, Bon Joviho, Slade po 4 
Non Blondes, Lennyho Krawitze, Green Day či 
Bruce Springsteena. www.legendysevraci.cz
 Na koncertě vystoupí po delší pauze rovněž 
skupina MOTOband, která je složená z muzikantů 
z Blanska. Tuto kapelu můžete slyšet pouze na 
Rockovém plese, jinde ji neuslyšíte. A jak se vyjá-
dřil jeden z pravidelných účastníků, MOTOband je 
přesně tím, na co se každoročně lidé těší nejvíc. 
Skupina hraje rockové a hard rockové skladby od 
tuzemských i zahraničních interpretů jako jsou 
například Judas Priest, Metallica, Black Sabbath, 
Kabát, Horkýže Slíže, Lucie či Wanastowi Vjecy. 
Členové skupiny mají poměrně velké věkové roz-
pětí; nejmladšímu členovi kapely Martinovi Ště-
pánkovi ml. je teprve osmnáct let. Blanenskému 
publiku jsou jistě dobře známí ostatní muzikanti: 
Jiří Boreš (bicí), Miloš Pernica (elektrická kytara), 
Martin Müller (zpěv) a Martin Štěpánek (basky-
tara). Kapela zahraje na XII. Rockovém plese v 
Rájci dne 3.3.2018 skutečně velký nářez, takže 
si jejich vystoupení nenechte ujít!
 V průběhu večera zazáří se svým siláckým vy-
stoupením SILÁK FRANTA. Bude ohýbat železo, 
trhat telefonní seznamy, vynášet lidi v zubech a 
další neuvěřitelné kousky. Jak o sobě sám Franta 
říká: „Jsem nástupcem legendárního brněnského 
siláka, pana Františka Kocourka, jehož odkaz se 
snažím stále zachovávat.“ Přijďte se přesvědčit 
na vlastní oči, jak se to jedovnickému rodákovi 
daří!
 Celou akci zahájí a zakončí skupina AKCENT, 
která hrává zábavy a plesy v okolí Blanska již více 
než dvacet let. Kapela patří mezi nejoblíbenější 
na okrese a přislíbila na Rockový ples trochu 
tvrdší repertoár, než na plese běžně hrává. www.
akcent-blansko.cz
 Jelikož do Rájce chodí také spousta Blanen-
ských, jistě řeší, jakým způsobem se dostanou 
na ples a z plesu. Partner akce TAXI FLORENTI 
slibuje jednosměrnou cenu z Blanska nebo zpět 
za 99 Kč a zpáteční taxík za 160 Kč. Ve druhém 
případě při cestování ve čtyřech vás pohodlná 
cesta autem vyjde na 40 Kč tam i zpět. To je dobré, 
co říkáte? Stačí zavolat na tel. 777237723 a říct, 
že míříte do Rájce na ples.
 Co na sebe?? Tak jako každý rok. Nebudete 
se cítit špatně ani v obleku či slavnostní róbě, 
ale neuděláte chybu ani v případě, že necháte 
motýlka doma a vyrazíte pouze v košili. Saka 
si pánové na Rockovém plese stejně odkládají 
ještě před 21. hodinou. Atmosféra je uvolněná, 
po desáté hodině bouřlivá.
 Rockový ples v Rájci – Jestřebí je letos naplá-
nován na 3. března. Kromě bohatého programu 
je pro všechny zúčastněné připravena opravdu 
bohatá tombola, široký výběr alkoholu i nápojů 
lihuprostých a v kuchyni výběr hned několika 
druhů teplých jídel. Vstupné je 290 Kč, předprodej 
zajišťuje rájecké informační centrum, můžete sem 
zavolat na tel. 516432191 a přeptat se, zda ještě 
nejsou volné vstupenky. O tento ples bývá každo-
ročně veliký zájem, proto s nákupem neotálejte a 
nenechávejte jej na poslední chvíli.

-mumma-


