
Prodej komerčního objektu Rájec-Jestřebí
s parkovištěm, poz. 662 m2, vše v pronajato,
velmi výhodná investice… NC - 5 190.000 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, po rekonstrukci, jezírko,
vhodný i k podnikání … NC – info v RK

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

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

- Prodej STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 503 m2, studna...NC – Info. v RK

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

- Nájem bytu 2+1 Blansko – Chelčického, 1. NP, od 1.3.2017…NC – 9.000 Kč/měs.

- Nájem bytu 1+kk Blansko – Údolní, 3.p., nadstandard, vybavený… NC – 9.000 Kč/měs.

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

Zahrada, stodola s garáží, po rekonstrukci.

cena: 1.800.000,- Kč tel: 775 246 549

RD JAROMĚŘICE 4+1, CP 779 M2 RD HODONÍN U KUNŠTÁTU 4+KK, CP 3844 M2

Po rekon. na polosamotě, se zahradou, lesem.

cena: 3.350.000,- Kč tel: 775 246 549

F G

Prostorná zahrada, garáž, sklep, skleník.

cena: 3.700.000,- Kč tel: 775 582 092

RD 4+KK, 2+KK RÁJECJESTŘEBÍ, CP 1.867 M² RD 3+1 RÁJECJESTŘEBÍ, CP 600 M²

Klidná lokalita, rovinatá zahrada, dvorek, sklep.

cena: 1.950.000,- Kč tel: 775 582 092

G G

Spousta otázek, málo odpovědí. Tak by se prozatím dalo defi novat dění kolem Městské 
knihovny Blansko. Ráda bych učinila takové malé shrnutí faktů a domněnek. Mezi neoddisku-
tovatelná fakta patří například nedostatečné vyhodnocení dotazníků, které vyplnili na podzim 
minulého roku čtenáři knihovny. Dále to, že zaměstnanci Moravské zemské knihovny v Brně 
provedli v blanenské knihovně metodickou kontrolu, která nedopadla příznivě. 

 Z diskuze na webu knihovny, ze zprávy z Moravské 
zemské knihovny i z neurčitých reakcí vedení města 
lze pak mezi řádky vyčíst jakési náznaky toho, že 
tu něco nevoní. Navíc nikdo není schopný problém 
pojmenovat. Zaměstnanci knihovny zřejmě proto, že 
se bojí promluvit, protože proč už by se jinak dávno 
veřejně neozvali a nevnesli do případu trochu svět-
la? Pracovníci Moravské zemské knihovny nemají 
kompetence vyjadřovat se k některým záležitostem, 
tak také raději mlčí. Ale vyjádřili se poměrně jasně 
k tomu, že s vedením knihovny po odborné stránce 
spokojeni nejsou. A vedení města snad stále neví, jak 
se k tomu postavit? Už se to řeší téměř měsíc a pořád 
dostáváme vyhýbavé odpovědi. Přísliby odpovědí se 
neustále odsouvají, zpravidla vždy o týden. 
 Jsem ráda za příspěvek, který přišel na emailovou 
adresu Monitoru a který jsme otiskli na jiném místě 
tohoto vydání. Čtenář se knihovny částečně zastává, 
tedy zejména v oblasti politizace knihovny, počtu kul-
turních akcí a odbornosti personálu. Ale přidává další 
užitečné postřehy, které stojí za zamyšlení. Dovolím 
si citovat jednu větu: „Na rozdíl od kritiků si myslím, že 
v Blansku máme dobrou knihovnu s kvalifi kovanými a 
ochotnými pracovníky,“ uvádí Jiří Palcr. 
 Zde se dostáváme k jádru problému. Ano, máme 
dobrou knihovnu s kvalifikovanými a ochotnými 
pracovníky. To je pravda a poukazuje na to i věta ve 
zprávě z MZK: „Činnost knihovny je spíše určována 
iniciativou jednotlivých zaměstnanců, kteří si sami 
hledají relevantní informace potřebné k výkonu jejich 
práce.“ Ovšem zde se veškeré zásluhy připisují právě 
zaměstnancům, nikoliv vedení knihovny, a o to jde. 
A jelikož právě zaměstnanci jsou vidět, veřejnost se 
s nimi pravidelně setkává, zdá se, že knihovna funguje 
skvěle. Doteď si to mysleli i naši radní. Nevšimli si, že 
to skřípe. Nebo si snad nechtěli všímat? 
 Ovšem ve způsobu řízení knihovny je podle vše-
ho mnoho rezerv. Například v oblasti fi nancování. 
Zpráva, kterou jsem si vyžádala přímo od pracovníků 
MZK, jednoznačně poukazuje na nevyužitou možnost 
čerpání dotací místo peněz z městského rozpočtu na 
vybavení prostor a podobně. „Podle dostupného zjiš-
tění využila knihovna pouze dvakrát možnost čerpání 
státní dotace určené knihovnám vyhlašované každo-
ročně Ministerstvem kultury ČR, s výjimkou pravidelné 
účasti v projektu MK ČR Česká knihovna. Oba projekty 
podané přes dotační titul MK ČR Knihovna 21. století 
byly zaměřeny na práci s handicapovanými uživateli.
 Jiné možnosti vícezdrojového fi nancování knihovna 
nevyužívá (např. dotace Svazu knihovníků a informač-
ních pracovníků na podporu čtenářství, státní dotace 

VISK na nákup PC a audiovizuální techniky či zapojení 
do regionálních projektů organizovaných pověřenou 
knihovnou),“ píše se ve zprávě. Takže existuje mnoho 
možností, jak fi nancovat různé projekty, ale místo toho 
drtivá většina peněz jde z městského rozpočtu. Měst-
ské fi nance by tedy mohly putovat do jiných oblastí; 
stačilo by čas od času vypracovat nějaký projekt a 
požádat o dotace třeba z kraje. Například na obnovení 
počítačů, vybavení Kulturky… Potřeb a možností je 
dost. 
 Ohledně nedostatečného zveřejnění výsledků 
dotazníkového šetření se nám odpovědi nedostává. 
Pracovníci MZK kvalitní dodatečnou prezentaci vý-
sledků jednoznačně doporučili, ideálně prostřednic-
tvím veřejné konference. K tomu už se ovšem nikdo 
nevyjadřuje, ředitel knihovny přestal komunikovat. 
 Co se týká počtu kulturních akcí v knihovně, kladu 
si otázku: Neubírá jejich organizování knihovníkům 
zbytečně mnoho času, který by chtěli, mohli a měli 
investovat spíše do práce, jež souvisí přímo s kni-
hovnictvím? Jenže odpověď opět nepřichází. Zaměst-
nanci nechtějí mluvit, protože se bojí postihů a vedení 
přirozeně tuto skutečnost nepřizná. A když navíc na 
akci přijdou tři lidé (jedné takové jsem se minulý týden 
zúčastnila), zdá se mi, že bylo vynaloženo příliš mnoho 
energie, kterou by bylo možno namířit jinam. Jedna 
zaměstnankyně musela akci zorganizovat, což jistě 
zabralo nějaký čas. Přednášky se zúčastnila, poté 
o ní musela napsat zprávu. Přijely dvě přednášející 
z Brna – jejich čas strávený přípravou přednášky, 
cestou a akcí samotnou. Kromě ředitele se přednášky 
zúčastnil též fotograf, takže ještě jeho čas. A na židlích 
pouze tři návštěvníci (sebe nepočítám, šla jsem tam 
z pracovních důvodů). 
 Ředitel knihovny argumentuje tím, že přece nemůže 
odhadnout, kolik lidí na akci přijde. Možná. Ale neměly 
by ke správnému odhadu pomoci právě zkušenosti 
nabrané za několik let strávených ve funkci? Městu 
to skutečně nevadí, že se mnohých akcí účastní tak 
nízké počty lidí? I sami čtenáři se v diskuzi ptají, co 
na to říká vedení města, a již několik týdnů čekají na 
reakci. Dle mého mají radní už informací dostatek. 
Několik jednání – s ředitelem, bez něj, se zaměstnanci, 
s pracovníky Moravské zemské knihovny, jistě i nějaké 
porady pouze v rámci vedení města. Na co se tedy 
čeká? 
 A jaká řešení vlastně mohou nastat? Pokárání ředi-
tele knihovny a příkaz napravit chyby? Snížení platu, 
odebrání odměn? Odvolání? Ale prý se to dozvíme 
příští týden. 

Marie Hasoňová
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K blanenské knihovně
 Zaujala mě diskuse, která vznikla kvůli anketě v naší 
blanenské knihovně. Ankety jsem se nezúčastnil, nebudu 
se k ní tedy vyjadřovat.
 Spíše mě překvapilo, kam se diskuse o knihovně 
posunula, když je kritizovaná koncepce kulturních akcí a 
politizace knihovny. Na rozdíl od kritiků si nemyslím, že 
kulturní akce pořádané knihovnou patří k jejímu hlavnímu 
poslání, ale jsou jen jakýmsi doplňkem či ozdobou její 
činnosti. Copak je něco divného na tom, že ubývá počet 
návštěvníků kulturních akcí, třeba přednášek, když se jim 
v Blansku věnuje aspoň 5 dalších organizací? Komu může 
vadit přednáška profesora Fialy (bývalého rektora MU 
Brno), nebo paní Němcové (bývalé vedoucí knihkupectví) 
jen proto, že jsou v současné době představiteli politické 
strany? Vždyť tyto akce nejsou povinné, jako kdysi. Já 
si vždycky přednášky nejen v knihovně vybírám podle 
tématu, ne podle politické příslušnosti přednášejícího. 
Na rozdíl od kritiků si myslím, že v Blansku máme dobrou 
knihovnu s kvalifi kovanými a ochotnými pracovníky.
 Rezervy naší knihovny nevidím v doplňkových akcích, 
ale v jejím hlavním poslání. Tím by podle mého názoru 
mělo být zlepšení vzdělanosti, rozhledu a kulturnosti 
obyvatel Blanska a okolí. Nechci lacině kritizovat, ale jen 
přidat svůj podnět k zamyšlení.
 Je zřejmé, že se v posledních letech zprávy v médiích, 
zejména novinách a časopisech, posunuly významně 
směrem k lehčímu žánru a bulváru. Dříve seriozní noviny 
dnes na prvních stranách otiskují banální zprávy, jen aby 
přitáhly ubývající čtenáře. Je to zvláště patrné u časopisů, 
které lákají čtenáře hned na obálkách na laciné senzace 
a lechtivé fotografi e.
 Jsem přesvědčený, že knihovna by se tomuto trendu 
neměla líbivě přizpůsobovat, ale naopak se snažit mu 
vzdorovat. Je nutné, aby na poličkách čítárny ležel Blesk 
a časopisy typu ENIGMA, HISTORY, Meduňka a další? 
V těch se řeší UFO, levobočci císařů, léčitelské metody, 
astrologické předpovědi a podobné super problémy. Tím 
nevolám po nějaké cenzuře, vždyť na stáncích je možné 
koupit všechno. Jsem však přesvědčený, že knihovna 
by spíše měla na poličky v čítárně vystavit časopisy typu 
Vesmír, Živa, Dějiny a současnost, ve kterých publikují 
seriozní autoři. Tím samozřejmě souboj s mediálním 
balastem nevyhraje, ale neměla by k němu ještě přispívat.
 A také mi vrtá hlavou, proč má naše blanenská knihovna 
po celou středu zavřené. Nahlédl jsem na otvírací dobu 
knihoven sousedních měst i okresů a s překvapením zjistil, 
že mají otevřeno nejen denně, ale mnohé z nich dokonce 
v sobotu dopoledne.

Jiří Palcr

Sport, úspory, adrenalin
 Do práce jezdím autem. V zimním období je to někdy 
náročné - sníh, mráz, břečka, ledovka. Dodržuji předpisy, 
přizpůsobuji jízdu stavu a povaze vozovky, používám pne-
umatiky se zimním vzorkem. Snažím se zminimalizovat 
pravděpodobnost nehody způsobenou nepřízní počasí.
 A na silnici potkávám cyklisty.
 Každou zimu si pak kladu stejnou otázku: co je vede k 
tomu, aby vyjeli na kole v mrazu, sněhu, náledí?
 Je to pořád ještě sport? Nebo jim úspora za jízdenku 
na autobus/vlak stojí za to riziko? Nebo je to právě pro 
ten adrenalin, riziko, vzrušení z hrozícího nebezpečí?
 Jak přemýšlejí? - Riskují pád pod kola auta, zranění i 
smrt, ohrožují sebe i ostatní účastníky silničního provozu.
 Uvítal bych diskuzi na toto téma, chtěl bych znát názory 
ostatních řidičů, policie i samotných cyklistů, chtěl bych 
znát odpověď na otázku co je k tomu vede.
 Bojím se jich. Jejich pád pod kola by zcela jistě změnil 
život jejich i život řidiče, kterého by to postihlo.
 Přitom nemají žádné povinnosti - zda na kole vyjedou 
nebo ne je jen na jejich uvážení. Policie nemá důvod je 
stíhat. Pro řidiče v autě platí jasná pravidla - přitom podle 
selského rozumu - 4 kola na zimních pneumatikách jsou 
jistější, než 2 kola na tenkých pneu s jakýmkoli vzorkem...
 Nemohu pochopit!

Medvěd

Reakce - polemiky

Freddieho sloupek
Sedmá rota 
znovu zasahuje

 V minulém sloupku jsem nestačil „vysypat z 
rukávu“ všechna ta politicko-korektní trápení a me-
zitím mi okolní svět dal za pravdu, že se kolem nás 
nemalé procento obyvatelstva buď pomátlo anebo z 
nedostatku jiné, smysluplné činnosti, zásobuje své 
okolí „geniálními“ myšlenkami, či velmi odvážnými 
konstrukcemi.
 Není to tak dávno, v r. 2014, co se skupina 
militantních islamistů pokusila kdesi v Německu 
zapálit synagogu. Byl jsem tehdy obzvláště zvědav, 
jak si liberální, téměř neomarxitická média poradí 
s oříškem, který spočívá v nekritické obhajobě 
„mírumilovného náboženství“ na straně jedné a 
trauma našich sousedů, pocházejících z druhé 
války, související s kolektivní vinou za systematic-
ké vyvražďování Židů na straně druhé. Výsledek 
překonal veškerá má očekávání, když jsem se 
dozvěděl, že onen vskutku nechutný, opovržení-
hodný čin byl nejen médii, ale nedávno dokonce i 
německým soudem označen za „ospravedlnitelný 
projev kritiky izraelské politiky“ s tím, že pachatelé 
vyvázli s podmíněnými tresty. 

 To nám ten rok pěkně začíná.

 Již několikrát se mi v poslední době stalo, že 
jsem se musel po konzumaci některých zpráv ze 
světa, či komentářů k nim opakovaně podívat do 
kalendáře. Zdálo se mi totiž, že jsem se nějakým 
záhadným způsobem ocitnul v prvním dubnovém 
dni, neboť ten se vyznačuje všeobecným veselím a 
prapodivnými zprávami... Neocitnul a některé věci 
kolem mne nepřestávají šokovat.
 Když jsem naposledy popisoval situaci ohledně 
genderově nevyvážené básničky Jiřího Žáčka, 
ještě jsem netušil, že mne podobným způsobem 
vyděsí dopis žákyně 4. třídy, adresovaný organizaci 
BESIP, ve kterém se silně ohrazuje proti tomu, že 
dostane „průkaz cyklisty“ a nikoli „průkaz cyklistky“. 
Dovoluji si silně pochybovat o tom, že nápad pro-
testovat má tato desetiletá holčička ze své hlavy. 
 Tolik tuzemsko a nejbližší EUkolí...
 Za mořem, tam zase řádí pseudozpravodajci ze 
CNN a The New York Times, tedy takové americké 
Rudé právo. Z těchto dvou superzdrojů se pak do-
zvídám, že „Trumpova zeď“ bytostně ohrožuje na 
hranicích žijící živočichy. Jmenovitě tedy jaguáry, 
protože samička žije v jiném státě než sameček. 
Následně pak i populaci ocelotů, medvědů a do-
konce, považte i motýlů!!! Až bude mít některý z 
liberálů, kteří se stále jen těžko vzpamatovávávají 
z volební prohry své kandidátky v amerických vol-
bách, zdravotní potíže, patrně za to rovněž ponese 
odpovědost 45. Prezident USA.
 Stejně objektivně média informovala o „zákazu 
cestování občanů některých zemí do USA“, ales-
poň tedy na základě jednoho z výkonných výnosů 
onoho Prezidenta. A mne v té souvislosti okamžitě 
napadlo, kolikpak asi lidí, kteří zmíněný výnos s ta-
kovým zápalem kritizovali si jeho text dokázali najít, 
přečíst a porozumět mu. Obávám se, že mnozí z 
nich ke znění zaujali nepřátelské, místy až nená-
vistné stanovisko bez znalosti dalších souvislostí. 
Podobná forma postoje ovšem není, alespoň v na-
šich končinách, neznámá. Z historického pohledu 
to přece není vůbec tak dávno, kdy docházelo k 
„masovému rozhořčení“ a odsuzování textu Charty 
77, či prohlášení 2000 slov nebo Několika vět...
 Nu, alespoň se člověk nenudí a není tak v po-
kušení navrhnout Evropské komisi nějakou zvlášť 
vypečenou směrnici, nařízení, či regulaci...
 Hezký den…

Freddie 
(freddiemail@email.cz)

Roste kriminalita páchaná 
pomocí internetu

Do školek míří technická výchova
 Mnozí z nás jistě vzpomínají na technickou výchovu na základních školách. Říkalo se tomu dílny. Žáci 
druhého stupně dostali do ruky pilky, šroubováky a pilníky a vyráběli podložky pod hrnce nebo vyřezávali 
z plechu různé tvary. Něco podobného směřuje nyní do mateřských škol na Blanensku. Děsivé? Vůbec ne! 

 Ze základních škol tento druh výchovy postupně 
vymizel, ovšem v mateřinkách je naštěstí dostatek 
prostoru k tomu, podporovat manuální zručnost u dětí. 
Předškoláci tedy dostanou do rukou dospělácké nářadí 
a budou se hravou formou učit, jak vznikají různé věci. 
V první fázi půjde o dopravní prostředky. 
 Děti se dozvědí o tom, na jakých principech funguje 
například loď, traktor, letadlo, horkovzdušný balon. 
Pomocí pilek, šroubováků a dalšího nářadí si vyrobí 
modely těchto a dalších dopravních prostředků. Kromě 
podpory zručnosti jde tedy také o povzbuzení zájmu o 
přírodní vědy. Děti se hravou formou naučí i základy 
fyzikálních zákonitostí. 
 Ke zraněním prý nedochází, děti se snadno naučí 
zásadám bezpečnosti. „Je to vyzkoušené ve více než 
stovce mateřských škol na jižní Moravě, a ač by se 
mohlo zdát, že předškolní děti jsou na tuto pracovní 
činnost příliš malé, není tomu tak,“ ujišťuje koordiná-
torka projektu Klára Kučerová z Místní akční skupiny 
Moravský kras. 

 Polytechnická výchova se do 
mateřinek zavádí v rámci projektu Místní 
akční plán vzdělávání na Blanensku, 
který aktivně běží od února loňského 
roku. V Blansku se jedná o MŠ Rod-
kovského, Dvorská a Těchov. Dále na 
Blanensku jsou to školky v Adamově, 
Ostrově u Macochy a Lipovci. V další 
fázi bude možné projekt rozšířit i do dal-
ších mateřinek. Tam, kde jsou mateřská 
a základní škola spojeny, je možnost 
rozšíření projektu i na první stupeň. 
 Další důležitou součástí Místního 
akčního plánu jsou různé vzdělávací 
kurzy. Jsou otevřené nejen pedagogům, 
ale i studentům a učitelkám na mateřské 
dovolené. Kurzy jsou zdarma a jejich 

nabídku je možné najít na www.vzdelavaniblanensko.
cz. Témata jsou různá; kromě Technických mateřských 
škol například Diferencovaná výuka v českém jazyce 
pro 2. stupeň či Předmatematické představy a příprava 
na školní matematiku. 
 Kromě odborných kurzů pro pedagogy MAS Moravský 
kras pořádá též sérii přednášek a diskuzí. V minulosti 
se debatovalo například o Hejného metodě, v nejbližší 
době se chystá setkání s ředitelkou ZŠ Dolní Dubňany 
Zdeňkou Procházkovou na téma kritického myšlení, a 
to 23. února v 17 hodin v Čajovně Ulita Blansko. 
 „Ráda bych poprosila aktivní rodiče, aby sledovali 
dění v oblasti vzdělávání, aby se zapojili do anket na 
webu a podobně. Na konci školního roku bychom rádi 
uspořádali EduPoint se zástupci vzdělávání v Blansku a 
chtěli bychom požádat rodiče, aby shrnuli svoje radosti 
a strasti v blanenských školách, abychom poskytli inten-
zivnější zpětnou vazbu odboru školství,“ vyzývá Klára 
Kučerová. 

-mha-

 Statistická zpráva policejní činnosti shrnuje počty různých událostí a případů, které se řešily v 
roce 2016 na Blanensku. 

 Policie ČR evidovala a řešila celkem 
5027 událostí na základě ohlášení, což je 
v průměru téměř 14 případů na den. Z toho 
bylo 283 případů označeno jako události vy-
žadující okamžité nasazení sil a prostředků 
– např. při ohrožení na životě nebo když se 
pachatel nachází na místě činu. Z důvodu 
domácího násilí bylo ze společného obydlí 
vykázáno 9 osob. Bylo vyhlášeno celostátní 
pátrání celkem po 157 osobách. Vypátráno 
jich bylo 154. 
 Na území města Blanska bylo spácháno 
365 trestných činů (např. krádeže, vloupání, 
ublížení na zdraví, výtržnictví, výroba či 
distribuce drog) a 1119 přestupků (proti 
majetku, občanskému soužití, veřejnému 
pořádku a v dopravě). 
 „Stejně jako v předchozích letech tvoří stále vý-
znamnější podíl na kriminalitě trestné činy spáchané 
v kyberprostoru, v prostředí internetu a sociálních sítí. 
Stejně tak lze dlouhodobě pozorovat pozvolný nárůst 
trestných činů, páchaných pod vlivem jiných návyko-
vých látek než alkoholu,“ sdělil vedoucí Územního 
odboru Blansko Policie ČR Zdeněk Grénar. 
 Zlodějům se už příliš nevyplatí vloupat se do chaty, 
kdy výsledek není jistý. Místo toho raději například 
„prodávají“ zánovní kolo, nechají si od několika dů-
věřivců poslat částku třeba v řádu několika stovek, 
případně tisícovek, a mají vyděláno. 
 V roce 2016 se v rámci územního odboru Blansko 
řešilo 856 dopravních nehod. Při nich zemřelo cel-
kem 9 osob, těžké zranění utrpělo 20 osob a lehce 
se zranilo 261 osob. Oproti roku 2015 se tyto počty 
výrazně neliší. Alkohol u viníka nehody byl zjištěn v 
37 případech. 
 Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patřil v 
roce 2016 způsob jízdy (235), rychlost (123), neza-
viněná řidiči (113) – z toho lesní zvěř (107) a nedání 
přednosti (53). 
 „Nejčastější příčinou smrtelných dopravních nehod 
bylo nepřizpůsobení rychlosti jízdy, kdy dominovaly 
havárie osobního vozidla do stromu – jednalo se o čtyři 
dopravní nehody, při nichž zemřelo pět osob. Pozitivně 
lze vnímat, že nebyl při dopravních nehodách v roce 
2016 usmrcen žádný chodec ani cyklista ve srovnání 
s předchozím obdobím. Negativně lze vnímat, že při 
smrtelných dopravních nehodách byli loni usmrceni 
dva spolujedoucí v osobních vozidlech,“ uvedl Grénar.
 Při dopravních kontrolách policisté zjistili celkem 
5541 přestupků. Zde byl oproti roku 2015 nárůst o 
642 přestupků. 4560 přestupků bylo vyřízeno na místě 
uložením blokové pokuty. 

Vybrané případy 
v Blansku

 Dne 6.6.2016 bylo zahájeno trestní stíhání muže, 
který v přesně nezjištěné době od dubna 2013 do 
srpna 2015 v Blansku přechovával ve své emailové 
schránce elektronická pornografi cká díla nezletilé 
dívky. 
 Dne 16.6.2016 bylo zahájeno trestní stíhání 
ženy pro trestný čin nedovolené výroby a jiného 
nakládání s omamnými psychotropními látkami a s 
jedy, kterého se dopustila tím, že v Blansku a okolí 
v době od počátku roku 2013 do konce června 2015 
prodala, případně předala nejméně patnáctkrát jiné 
osobě marihuanu, ačkoliv za takové jednání byla v 
posledních třech letech odsouzena. 
 S datem 11.10.2016 bylo vyhotoveno usnesení o 
zahájení trestního stíhání muže, který se v průběhu 
měsíců srpen a září 2016 na teritoriu města Blanska 
vloupal do čtyřech různých objektů, ze kterých odcizil 
zejména fi nanční hotovost, cigarety a alkohol, čímž 
způsobil škodu v celkové výši 150 tisíc korun. 
 Dne 29.12.2016 bylo sděleno podezření ve zkráce-
ném přípravném řízení ženě, která v průběhu měsíce 
prosince ve třech případech v různých obchodních 
domech v Blansku a Boskovicích odcizila z nákup-
ních košíků kabelky s obsahem, čímž způsobila 
celkovou škodu ve výši necelých 20 tisíc korun. V 
jednom případě se pokusila o výběr fi nanční hoto-
vosti ve výši 15 tisíc korun prostřednictvím platební 
karty, což se jí však nepodařilo. 

-mha-

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

Prodej 
české obuvi  
za fantastické ceny 

845,- Kč

Jedinečná výprodejová akce skladových 

zásob začíná 17.2.2017.  
Platí do vyprodání.

za fantastické ceny

845845

J di č á ý d j á k kl

Velikost 35 - 49



317. února 2017 

Na kávě s Pavlem Nezvalem
Příjemné povídání u ranní kávy se tentokrát odehrálo v ředitelně Základní školy Tomá-
še Garrigua Masaryka v Blansku. Pavel Nezval, který zastává funkci ředitele na této 
škole již třináctým rokem, pohovořil o základních vzdělávacích směrech takzvané 
„tégéemky“. Předtím působil jako ředitel na základní škole v Jedovnicích a zástupce 
ředitele na tamní průmyslové škole. Zkušenosti má tedy bohaté. Tvrdí, že do Základní 
školy TGM chodí děti rády. 

Sponzor rubriky:

 Někdo má přece na to, aby se rozvíjel rychleji? 
 A tomu věříte, že se na gymnáziu rozvíjí rychleji? 

 Je to taková představa… 
 To je mylná představa. Stačí se podívat na výsledky 
testů, kdy se sledovaly znalosti studentů kvinty a 
prvního ročníku, kteří přišli na gymnázium po deváté 
třídě. Rozdíl byl jen v rámci statistické chyby. Každý 
by čekal, že výsledky dětí, co chodí již čtyři roky na 
víceleté gymnázium, budou o dvacet procent lepší, 
ale rozdíl byl téměř nulový. 
 Ono by to fungovalo, kdyby tam šla jen tři procenta 
těch nejnadanějších dětí, ale to už v žádném případě 
není pravda.

 V čem vidíte hlavní problém přechodu na více-
leté gymnázium? 
 Některým z nich to možná může přinést nějaký 
posun, kterého by možná na základní škole nedo-
sáhli. Ale kdyby chtěli, tak by ho dosáhli i u nás. 
Ovšem u spousty dětí to má negativní dopady na 
jejich sociální vazby. Děti, které odejdou na víceleté 
gymnázium, okamžitě ztrácejí kontakty se svými 
vrstevníky. Obzvláště děvčata, pokud jsou snaživá, 
ale takzvaně na to nemají, přijdou ze školy a celé 
odpoledne se učí, nemají kroužky, aktivity, nejdou 
ven. Mají možná samé jedničky, ale nevím, jestli to 
za tu cenu stojí. Kdyby se přihlásily na gymnázium 
normálně v devítce, dostanou se tam úplně v pohodě, 
protože blanenské gymnázium otvírá dvě třídy a není 
problém se tam dostat. Maturitu udělají stejnou jako 
studenti víceletého gymnázia, a pokud budou šikovní, 
dosáhnou stejných výsledků, ne-li lepších, než ti, co 
tam šli z páté třídy. 

 Jste tedy zastáncem konzervativních metod…
 Škola by podle mého názoru měla být konzervativní 
institucí, která vede děti k tomu, aby získaly nějaké 
znalosti, a na těch to stojí. Bez znalostí nic nejde. 
Taková ta představa, že děti se nebudou nic učit, je 
zcela zcestná. Kdyby se nenaučily psát a číst, nena-
jdou to nikde na mobilu nebo na tabletu. A jak se to 
naučí? Tím, že se na to budou vědomě soustředit a 
že to budou opakovat, procvičovat. Houslista se také 
nenaučí hrát skvěle jenom proto, že má talent nebo 
že si to najde na internetu. Stejně tak v matematice 
je potřeba trénovat sloupečky. Základní škola je o 
triviu – číst, psát, počítat, k tomu jeden dva jazyky a 
IT gramotnost. Kdyby všechno ostatní zrušili, tak by 
se zas tak moc nestalo. Ale ono je to bohužel naopak 
– neustále se ubírají hodiny češtiny a matematiky.
 Všimněte si, kolik fi rem chce k žádosti o zaměst-
nání přiložit životopis psaný vlastní rukou. Zjistily 
totiž, že se k nim do práce hlásí lidé, kteří jsou po 
češtinářské stránce téměř negramotní. Takže nemů-
žeme úplně rezignovat na to, že všechno se bude 
dělat na počítači. Přijde blackout a jsme nahraní. 
Proto si myslím, že škola by měla být konzervativní, 
naučit děti číst, psát, počítat, nějaké světové jazyky, 
IT gramotnost, základy všeobecného přehledu z děje-
pisu, občanské výchovy a zeměpisu, ale nepřehánět 
to. Myslím si, že učivo je mnohdy naddimenzované, 
chceme po dětech spoustu věcí, bez kterých by se 
opravdu obešly, a bohužel se jim ulevuje v oblastech, 
kde by to chtělo přitvrdit. Bez základů se děti zkrátka 
neobejdou, ať budou dělat cokoliv. 

 Na co vaše škola láká rodiče budoucích prvňáč-
ků? 
 Naše škola byla vždycky vnímána jako škola s rozší-
řenou výukou jazyků a trošku na tom stavíme – od šesté 
třídy mají žáci povinně tři hodiny druhého jazyka, a to 
buď němčiny, ruštiny nebo francouzštiny. Dá se tedy říct, 
že jsme zaměření na výuku jazyků, což některé rodiče 
vede k tomu, že dávají děti k nám. Ale na druhou stranu 
jsme škola, která se snaží nabízet tradiční vzdělání bez 
nějakých experimentů a příliš moderních směrů, které 
se v současnosti různě objevují. Chceme být klasickou 
školou, která staví na osvědčených metodách výuky, 
ať už v matematice, nebo v českém jazyku při výuce 
písma. 

 Jakým vývojem prošla škola v minulých letech?
 Když jsem sem v roce 2004 nastoupil, byla naše 
škola z hlediska počtu žáků na třetím místě v Blansku. 
Měla kolem čtyř set žáků. A přestože přišel populační 
pokles, dařilo se nám počty žáků neustále zvyšovat. 
V současné době jich máme zhruba šest set. Je to 
dáno tím, že jsem se snažil předělat systém, který 
tady byl. Za mého předchůdce to byla škola elitní, která 
se snažila děti rozdělovat na nejšikovnější – to byly A 
třidy, pak průměrné – B třídy, a v třídách C byly děti 
s podprůměrnými výsledky, které neměly rozšířenou 
výuku jazyků. Pochopitelně bylo velmi příjemné učit v 
áčkové třídě. Ale jsem odpůrcem takového dělení dětí, 
třída by měla být homogenní. Všechny děti mají nyní u 
nás stejná práva a stejné povinnosti. 

 Šlo to hladce?
 Byl to trochu boj, nějakou dobu mi to trvalo, ale eli-
tářství se mi nakonec podařilo zrušit a v dnešní době 
už by byl návrat k tomuto systému asi nepředstavitelný. 
Nepovažoval jsem za správné děti dělit do skupin podle 
inteligenční úrovně.
 Proto jsem také přestal podporovat odchody dětí na 
víceletá gymnázia. Pochopitelně nám odcházejí, ale na 
přijímačky je nepřipravujeme, nehodláme je kvůli tomu 
doučovat. Je to další věc, která nám pouze přidělává 
problémy, když špice třídy odejde. Loni nám jich ode-
šlo patnáct, protože u nás děti celkem umí, to musím 
přiznat. Mohl bych se kasat, že do primy brali třicet dětí 
a z toho patnáct jich bylo z naší školy, ale považuji to 
spíš za škodu. 

 Co říkáte na letošní zápisy do prvních tříd odlo-
žené na duben? 
 Je to nesmysl, ale nás se nikdo neptal. Ministerstvo 
zdůvodňuje tím, že děti budou za ty dva tři měsíce 
vyzrálejší a nebude tolik odkladů. To pochopitelně není 
pravda, na odklady to nebude mít vliv;  pokud se rodiče 
sami rozhodnou pro odklad, prodloužit potomkovi dět-
ství o rok, jak je to teď moderní, tak to udělají v dubnu 
jako v únoru. A nám to komplikuje situaci z toho důvodu, 
že nemůžeme plánovat další školní rok. Vždycky jsem 
v březnu věděl, kolik budu mít prvních tříd, kolik můžu 
mít učitelů, teď to budu vědět až v květnu. Tím pádem 
bude míň času třeba na personální změny atd. Z mého 
hlediska to moc pozitivní změna není a navíc přibylo 
papírování. 

 Co je hlavním problémem při výuce?
 Přibývá dětí, které nejsou zvyklé respektovat jakáko-
liv pravidla. Nemají je stanovena ani v rodině.  A nemají 
doma žádné povinnosti. Neví, že něco se může, něco 
nemůže, že teď se dělá, a teď se odpočívá. Dělají si, 
co chtějí. Říkám jim bezhraniční děti, a jsou to děti 
bezhraničních rodičů. Pak do Vánoc učíte děti, že se v 
půlce hodiny nemůžou zvednout a jít si hrát na kobe-
rec. Učitelé pochopitelně zařazují mnoho pohybových 
aktivit, ale musí to mít nějaký řád, který určuje učitel 

a dítě musí respektovat pravidla. A to je náš největší 
problém, a je to problém v celé společnosti. Podívejte 
se, kolik lidí nerespektuje pravidla, kolik lidí se diví, že 
na silnicích by se mělo jezdit podle dopravních předpisů, 
kolik politiků mluví vulgárně, jak se rodiče baví před 
svými dětmi – stačí zajít do obchodního centra. Děti 
jsou nahrávací zařízení, vše nasávají a berou si vzory 
od rodičů. Postoje a hodnoty se vytvářejí do pěti let. 

 Jak s tím bojujete?
 V naší škole se snažíme praktikovat partnerský 
přístup k žákům a rodičům. Žáci i rodiče jsou pro nás 
partneři. Netvrdím, že úplně na stejné úrovni, protože 
to není možné vzhledem k tomu, že učitelé jsou vystu-
dovaní odborníci na vzdělávání, přesto se snažíme s 
rodiči i žáky komunikovat v rámci zásad partnerského 
přístupu, to znamená podle zásad slušného jednání 
a se snahou najít nějakou dohodu, kompromis apod. 
Ale přitom současně dbáme na respektování pravidel, 
a pokud některé děti nerespektují pravidla, snažíme se 
to řešit okamžitě, ať jsou to výchovné či vzdělávací pro-
blémy. Ve škole je pozitivní klima a děti chodí do školy 
rádi, to mám ověřeno na základě různých výzkumných 
nástrojů. Jak říkám, i přes jejich odpor je něco naučíme 
(smích). 

Marie Hasoňová

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

Pronájem prostor. 

bytu 3+1 v prvním 

patře rodinného 

domu, část. 

zařízený, 

bližší info v RK.  

10.000,- Kč/měs. 

včetně inkasa 

+ provize RK

Prodej zděné chaty 

se zahradou, 

390 m2, krásné 

místo u lesa, 

příjezdová cesta,  

vytápění kamny 

na TP. 

360.000,- Kč  

+ provize RK

Byt SPEŠOV

Chata BLANSKO - HLUCHOV Nabídka našich služeb

RD OLOMUČANY Prodej samostatně 

stojícího RD 3+1, 

434 m2, s dvorkem 

a zahradou, nutná 

rekonstrukce,  

klidné místo.

 

Info o ceně v RK

Prodáváte či pronajímáte nemovitost a neorientujete se 

dobře v cenách, zákonech, máte obavy z komplikací a rizik 

při prodeji nebo pronájmu? 

Nebo potřebujete jen radu, konzultaci, nezávazné ocenění 

nemovitosti nebo odhad pro dědické řízení? 

Obraťte se na mne, ráda se Vám budu věnovat. Nabízím 

bezpečný a profesionální doprovod v realitní džungli. 

Soukromá ZŠ se otevře v září
 Do 21. března se mohou rodiče rozhodnout, zda využijí možnost zapsat své dítě do nové soukromé 
základní školy. ZŠ PROŽITKEM plánuje zahájit provoz od 1. září 2017. 

 O založení soukromé základní 
školy s alternativními prvky usilují 
provozovatelé Lesní mateřské školy 
Permoník v Černé Hoře. Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy 
předběžně zamítlo jejich žádost o 
akreditaci, nicméně tato skutečnost 
není fungování soukromé školy 
na překážku. Stejně totiž dopadly 
všechny žádosti v celé republice; 
ministerstvo se rozhodlo plošně ne-
podpořit vznik soukromých škol. 
 „Pro nás to v podstatě znamená 
zejména rozdíl v penězích a mini-
málním počtu přijatých dětí. Pokud 
bychom měli akreditaci, dostávali 
bychom peníze na každého žáka a 
školné by potom mohlo být o něco nižší,“ říká jedna ze 
zakladatelek ZŠ Prožitkem Petra Chovancová. Školné 
v akreditované škole by mohlo být přibližně o tisíc korun 
nižší než v neakreditované. Na druhou stranu vyšší 
školné při provozu školy mimo rejstřík škol a školských 
zařízení vykompenzují jisté výhody v podobě volnějšího 
výběru vhodného pedagoga, méně byrokratických 
nařízení a administrativy, pružnějšího vzdělávacího 
plánu či volnější docházky dětí. Rodiče tak nebudou 
muset žádat o svolení ředitele školy v případě delších 
dovolených či jiných rodinných důvodů během školního 
roku jako je tomu v některých státních školách.
 Nová základní škola bude sídlit v budově bývalé 
školy v Rájci-Jestřebí. Má vlastní rozlehlou zahradu, 
což umožňuje bezpečný pobyt dětí venku. „Jak název 
napovídá, půjde o výuku prožitkem. Budeme se učit 
prožitkem, zkušeností a hrou s využitím projektů tak, 
že děti nepocítí hranice mezi jednotlivými vyučovacími 
předměty,“ tvrdí Chovancová s tím, že podstatnou část 
výuky by měli žáci trávit venku na čerstvém vzduchu. 
Plánuje se také pořádání různých výletů, exkurzí, ná-
vštěv divadla a vzdělávacích akcí, a to třeba i jednou 
týdně. 
 Škola si klade za cíl dodržet respektující individuální 
přístup při výuce – ve třídě bude maximálně šestnáct 

dětí, a to nejprve první, druhý a třetí ročník dohroma-
dy. „Na druhém stupni už by měl být ročník zvlášť. 
Začneme tedy nejprve otevřením třídy s prvními třemi 
ročníky. Naše škola je vhodná i pro děti v domácím 
vzdělávání. Také se hodí pro ty, které dostanou odklad, 
ale jejichž rodiče naznají, že mateřská škola již není 
pro ně dostačující,“ vysvětluje druhá ze zakladatelek 
Michaela Dobiášková. 
 Ve škole se bude využívat hlavně slovní hodnocení. 
„Nechceme využívat známky k nějakému škatulkování. 
Chceme, aby dítě bylo v pohodě a do školy se těšilo. 
Rádi bychom dosáhli stavu, kdy se dětem nebude chtít 
ze školy domů,“ uvádí Dobiášková.
 Kdo má tedy v současné době doma předškoláka 
nebo žáka první či druhé třídy, může jej do Základní 
školy PROŽITKEM přihlásit. Stačí do termínu 21. 3. 
2017 vyplnit a odeslat přihlášku, která slouží jako „před-
zápis.“ Pouze ti rodiče, kteří zašlou vyplněnou přihlášku, 
se budou moci se svým dítětem dostavit k řádnému 
zápisu, který se uskuteční v pátek 7. 4. 2017. Přihláš-
ku a další informace rodiče naleznou na webových a 
facebookových stránkách ZŠ PROŽITKEM, případně je 
možné dohodnout si osobní setkání se zakladatelkami 
například i v prostorách budoucí školy.

-mha-
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Rekonstrukce koupelny?
Vsaďte na odborníky!

Restaurace MYSLIVNA
PŘIJĎTE OCHUTNAT NAŠE DENNÍ MENU!
CENA JIŽ OD 79,- KČ!
   *  výběr z 11 jídel

   * ČESKÉ KLASIKY

   * poctivá kuchyně, 

 vaříme bez polotovarů!

   *  XXL menu pro náročné 

 strávníky (příplatek 20,- Kč)

   *  zaměstnanci, co spěchají, 

 mohou být obslouženi přednostně

Najdete nás na přehradě v Palavě. Otevřeno denně

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

Každý měsíc pro vás 

chystáme zajímavé akce. 

Sledujte náš Facebook!

Březen: MDŽ

Kam chodíte do lékárny?
 Jsem nemocný. Oteklý obličej, ucpaný nos, bolavé kosti… Aby toho nebylo málo, zjišťuji, že doma 
chybí medicína. Navíc nejsem zrovna ten typ, co by se v lécích vyznal. Co teď? Na doktora to není, 
ale na to, abych nechal bacily samovolně odejít, mi je příliš mizerně. Zkusil jsem už česnek, slivovici, 
zázvor… Babské rady nepomohly, a tak musím své bolavé tělo přemístit do auta a zajet do lékárny. 
V Blansku jich je mnoho, ale stejně jedu tak jaksi po paměti na místo, kam chodím již léta. V Lékárně 
Pod Nemocnicí zaparkuji, nečekám a ušetřím.

 Každý má svoji oblíbenou lékárnu. Já chodím 
již osm let právě sem – mám k tomu hned několik 
důvodů. Líbí se mi už samotná budova, je to takové 
malé zdravotnické centrum. Mimo lékárny zde najdete 
ještě ordinaci psychiatrie a gynekologie. Brzy přibude 
další, jedno místo pro doktory je teď k dispozici, ale 
jistě bude brzy zabráno.  Lékárna Pod Nemocnicí se 
nachází skutečně pár kroků od nemocnice, můžu zde 
zaparkovat a ještě se mi snad nestalo, že bych tu stál 
v dlouhé frontě. A víme všichni, že když je člověku 
zle, v řadě se minuty neskutečně vlečou. Nebudu 
lhát. I já jsem se nechal zlákat reklamou v televizi a 
vyzkoušel jednu z „řetězcových“ lékáren. V konečném 
součtu jsem však zjistil, že jsem nejen neušetřil, ale 
ještě jsem nakoupil i to, co jsem nechtěl. 
 V Lékárně Pod Nemocnicí mi vždycky dobře pora-
dili. Paní lékárnice mi nikdy nenutí něco, co nepotře-
buji, naopak vždy poradí, co je pro mé zdraví nejlepší. 
Tato lékárna je nezávislá - a o to tu jde především. 
Mám vyzkoušené, že cenově je na tom příznivě a z 
pacientů nechce sedřít kůži. K tomu bonusová karta 
a bezplatné poradenství při hubnutí, při odvykání 
kouření. Dokonce mně sympatická lékárnice probrala 
léky mé staré babičky a poradila s 
jejich redukcí. Je pravda, že dnes 
bere babička pět prášků denně, 
zatímco dříve jich polykala plnou 
hrst…
 Lékárna Pod Nemocnicí není jen 
o lécích. Najdete tu velmi kvalitní 
kosmetiku značek Vichy, Euce-
rin, Avene a dalších. Lékárna je 
partnerem značky Bioderma; kos-
metiku této značky zde nakoupíte 
za bezkonkurenční cenu, můžete 
využít bezplatné poradenství nebo 
zakoupit akční balíčky, které jsou k 
mání každou chvíli. 
 Ženy sem chodí vyzvedávat 

levné antikoncepční pilulky, senioři zase 
využívají rozvoz inkontinentních pomůcek 
po Blansku a okolí zdarma. Dokonce jsem 
si všimnul, že v regálech jsou i různé pří-
pravky pro domácí mazlíčky. Proti blechám, 
klíšťatům a jiným parazitům, různé pasty a 
šampony, taky léky na předpis. Co není, 
může být třeba hned druhý den.
 V dnešní době spousta lidí řeší zdravý 
životní styl a vyhledávají potraviny bez 
lepku. Někteří tento problém musí řešit 
dost zásadně, neboť mají nemoc zvanou 
celiakie a jsou nuceni lepek ze svého života 
vyřadit zcela. Ať tak či onak je v Lékárně 
Pod Nemocnicí široký výběr bezlepkových 
potravin a surovin, a ještě více jich najdete 
na internetových stránkách www.podne-

mocnici.cz. Nejedná se o klasický e-shop, ale vybrané 
zboží si můžete objednat a potom vyzvednout přímo 
v lékárně. Najdete tu vše: hotová jídla, různé kaše, 
müsli, cereálie, luštěniny, směsi na pečení, hotové 
pečivo, těstoviny a nepřeberné množství dalších věcí.
 Člověk by měl samozřejmě chodit tam, kde se 
cítí příjemně, je zvyklý na personál i prostředí. Je na 
každém z nás, kam si pro léky zajdeme a neexistuje 
prakticky nic, co by nám mohlo diktovat určitou kon-
krétní lékárnu. V Lékárně Pod Nemocnicí se zkrátka 
cítím dobře a chodím výlučně jenom sem. A nejsem 
sám. Tuto provozovnu rádo navštěvuje mnoho lidí. 
Patří mezi ně i ti, kteří nemohou nebo nemají příliš 
v oblibě schody. K dispozici je bezbariérový boční 
vchod.
 V lékárně jsem nakonec pochodil, ostatně jako 
vždycky. Koupil jsem nějaké léky, vybral si z nepřeber-
ného množství čajů svoji oblíbenou příchuť, skutečně 
jsem nečekal ve frontě a neměl problém zaparkovat. 
Můžu jít do postele chořet a až bude potřeba, zase 
se sem s klidným svědomím vrátím. 
 A do které lékárny chodíte vy?

-r-

Realizace a správa 

energetických systémů a budov

Nabízíme Vám příležitost 

stát se součástí týmu 

dceřiné společnosti zaměřené 

na správu nemovitostí 

a servis technických zařízení budov.

  STAVEBNÍ TECHNIK

V případě zájmu zašlete svůj profesní 

životopis na e-mail info@cergo.cz 

CERGO s.r.o. | Sukova 1052/6 | 678 01 Blansko

VAŠE ÚKOLY
- řízení zakázek v oblasti stavebních úprav a TZB 

 (zdravotně-technické instalace, vytápění budov)

- každodenní komunikace se zákazníkem, 

 koordinace dodavatelů prací a materiálů

- materiálové a technické zabezpečování 

 zakázek

NABÍZÍME
- náročnou, zajímavou a různorodou práci

- fi remní vzdělávání a odborné kurzy 

 k dosažení vyšší kvalifi kace

- přátelský pracovní kolektiv 

 a odpovídající pracovní vybavení

POŽADUJEME
- vzdělání technologického 

 nebo stavebního směru

- praxe v oblasti montážních 

 nebo stavebních zakázek min. 2 roky

- spolehlivost, aktivní přístup, 

 komunikativnost, ŘP - sk.B

 Existuje spousta věcí, které dokáže schopný domácí kutil udělat sám. Ne nadarmo se říká: Zlaté české 
ručičky. Určitě je ale dobré náročnější práci svěřit do rukou někomu, kdo se skutečně vyzná. A to platí nejen 
o instalaci vody, topení, kanalizací, ale také zemních pracích, výměně radiátorů nebo kompletní rekonstrukci 
bytového jádra. Pokud máte v brzké době v plánu některou z těchto operací, poradím vám profíky z našeho 
města, kteří tohle všechno zvládají na jedničku. Je to fi rma Rudolfa Braithuta.

 Špína, prach, spousta dřiny a nakonec stejně nemusíte 
být s výsledkem spokojení. I tak dopadají různé pokusy 
o rekonstrukci bytu. Člověk by měl skutečně dělat to, co 
umí. Firma Rudolfa Braithuta se zabývá rekonstrukcemi 
koupelen již od roku 1993 a za těch čtyřiadvacet let 
jich renovovala stovky. Sídlo má na Klepačově a téměř 
všechny zakázky realizuje v Blansku a okolí. 
 Ujišťuji vás, že pokud svěříte svůj dům či byt do rukou 
této společnosti, bude v dobrých rukou. Pracanti zvládnou 
komplet zakázku na klíč, vy se nestaráte o nic. Ať už jde 
o zbourání, rozebrání, odvoz, zednické práce až po in-
stalaci nových rozvodů, obklady a sanitu. Na vás bude ve 
společnosti odborného grafi ka navrhnout koupelnu svých 
snů a pak se jen chodit dívat, jak se váš návrh realizuje. 
Na závěr po sobě fi rma uklidí a vy se můžete radovat z 
funkční, novotou vonící místností pro denní hygienu. 
 Výběr veškerého vybavení koupelny, dekor obkladů a 
dlažby – to vše bude na vás. Vše uvidíte ve vizualizaci 
na počítači, takže budete mít zcela konkrétní představu 
o tom, jak vaše koupelna bude vypadat, až bude hotová. 
Dostanete různé katalogy, vzorníky a testery a můžete 
si vymýšlet. Atypický tvar vany? Podhled s bodovkami? 
Rohové umyvadlo? Není problém… Skvělé je i to, že v 
ideálním případě bude vaše koupelna hotová do dvou 
měsíců od první schůzky.

 K rekonstrukci koupelny můžete přidat také výměnu 
radiátorů v celém bytě či domě. Firma Rudolfa Braithuta 
dodá i namontuje nové radiátory, ale může také rekon-
struovat staré, samozřejmostí je instalace podlahového 
topení a třešničkou na dortu jsou potom solární kolektory. 
Ty jsou velmi oblíbené v rodinných domech nebo na cha-
tě, neboť jejich pomocí ohříváte užitkovou vodu, případně 
řešíte částečně vytápění. Návratnost vstupních nákladů 
je řádově několik let.
 Pro stavebníky, kteří řeší stavbu rodinného domu, umí 
fi rma zajistit přípojky inženýrských sítí – voda, kanalizace, 
svod dešťové vody. Samozřejmě včetně zemních a ostat-
ních prací, které jsou při těchto náročnějších operacích 
nezbytností. Firma si umí poradit rovněž s rekonstrukcí 
stoupacích rozvodů v bytových domech.
 Instalace plynových krbů je dalším oborem, kterým se 
fi rma Rudolfa Braithuta zabývá. Ještě donedávna jsem 
netušil, že něco takového existuje. Není divu, jedná se o 
novinku, která na náš trh přišla asi před třemi lety a fi rma 
byla jednou z mála, která s jejich instalací u nás začala. 
Plynový krb vypadá stejně jako ten klasický, ale hoří v 
něm plyn. Dostanete k němu dálkový ovladač, můžete 
jej naprogramovat a zapnout jej tehdy, kdy se vám bude 
chtít. Uvnitř je imitace dřeva a jakmile se krb rozpálí, dřevo 
zčervená a je k nerozeznání od klasického krbu. Nespor-
nou výhodou je fakt, že vám odpadá práce se sháněním 
a štípáním dřeva a po baráku vám nelítá popílek a saze. 
Nevýhodou potom může být vyšší pořizovací cena. 
 Jestliže uvažujete o rekonstrukci koupelny, řešíte 
stavbu rodinného domu, případně jste se nechali zlákat 
plynovým krbem nebo solárními kolektory, zavolejte Ru-
dolfa Braithuta na tel. 602 792 973 nebo mu napište na 
rudolf.braithut@mujmejl.cz. Domluvte si osobní schůzku 
a můžete si být jistí, že svoji práci odvede výborně. Ve 
prospěch jeho fi rmy hovoří praxe již téměř čtvrt století 
a stovky spokojených zákazníkům. Mezi ty se již brzy 
můžete zařadit i vy.

-r-
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Vážení zákazníci, přijďte se podívat na nové jarní oblečení. Rádi Vás obsloužíme. 

Nabízíme Vám:
- zboží českých výrobců zn. DADKA, AMJ, JITEX, PLEAS, RUKO, SVITAP
- zboží zahraničních výrobců zn. HEGLER, 
 O'STYLE, VAMP, JOPESS, PIONEER
- široký sortiment pánských košil
- společenská, sportovní a volnočasová móda pro ženy i muže
- bytový textil

textil Eva Kupková

Po – Pá 8.00 – 17.30
So 8.00 – 11.00

Blansko, Wanklovo nám. 4, Tel: 516 416 449 

kupkova.textil@seznam.cz, facebook.com/textilblansko

Wilmar: Nejen plastová okna
 Zatímco před patnácti lety si většina obyčejných lidí musela brát na výměnu oken v bytě týden 
dovolenou a zakládala si stavební spoření, dnes je to daleko jednodušší. Kvalitní, úsporná a cenově 
dostupná okna máte dnes na dosah ruky. A nemusíte vytáhnout paty z rodného města. Wilmar už 
dávno neznamená jen plastová okna, ale také stínící techniku, bezpečnostní dveře, interiérové dveře 
či garážová vrata. Pojďme se podívat, co nám dnes již tradiční blanenská fi rma může nabídnout – a 
za jaké ceny!

 Společnost Wilmar je tu již jede-
náct let. Za tu dobu prošla dlouhou 
cestu, na které můžeme dnes vidět 
mnoho spokojených zákazníků, 
opravené školy, školky, hotely, ale 
rovněž rodinné domy, byty, bytové 
domy, komerční i nekomerční ob-
jekty. Původně Wilmar začal jako 
malá fi rmička, která realizovala 
montáž oken, později si začali okna 
sami vyrábět. 
 A jak je to tedy s cenou? Dříve 
to bylo skutečně drahé a plastová 
okna neměl doma jen tak někdo. 
Ale roky plynuly a majitelé Wil-
maru tvrdí, že ve dvoupokojovém 
bytě dokážou vyměnit okna již za 
21.460,- Kč včetně DPH. Dodání je 
velice svižné: výroba se stihne během 3 - 4 týdnů a 
na montáž včetně zednických prací se dnes počítá 
pouze jediný den. To jsou fofry, co?
 Spousta lidí také neví, že i žaluzie se dají pořídit 
levně. U Wilmaru pořídíte žaluzie na běžné okno od 
349,- Kč včetně DPH. To je určitě lepší, než opra-
vovat staré. V tomto směru má společnost Wilmar 
nad konkurencí všeobecně navrch. Sítě proti hmyzu, 
vnitřní a vnější parapety, žaluzie, rolety a další stínící 
technika za cenu, kterou nepokoří ani MEGA akce 
v supermarketu. Majitelé společnosti pečlivě sledují 
módní trendy, takže pokud zrovna rekonstruujete 
byt nebo stavíte dům svých snů, naplní směle vaše 
představy do nejmenšího detailu.
 S Wilmarem se můžete spolehnout na kvalitní 
zpracování, které probíhá přímo v naší republice, 
také na velmi dobrý servis, neboť servisní technici 
jsou přímo z Blanska a jelikož se vše zpracovává ve 
velkém, tak je i doba dodání velmi krátká. Ale Wilmar 

– to nejsou jen plastová okna, ale i dřevěná nebo 
hliníková. Vybrat si můžete z desítek různých dekorů 
a barev a z hlediska tvaru neexistuje prakticky nic, s 
čím by si ve fi rmě neporadili. Wilmar nezajímají jen 
velké zakázky, profesionálně a individuálně přistupují 
i k těm menším.
 Samostatnou kapitolou jsou dveře. Jestliže plá-
nujete výměnu starých dveří nebo pořízení zcela 
nových do novostavby, neváhejte Wilmar oslovit. 
Nabízí jak obložky kovových zárubní bez bourání, 
tak i klasické obložky do nových stavebních otvorů; 
to vše v mnoha barvách i použitých materiálech – od 
těch nejlevnějších až po luxusní dýhované provede-
ní. Udělají jak dveře interiérové, tak i vstupní dveře 
do bytu, do domu, od obyčejných až po bezpečnostní 
s hlukovou úpravou. K tomu všemu si můžete vybrat 
z několika stovek typů kování. A cena? Dveře s 
obložkou již od 2.498,- Kč bez daně.
 Já sám mám od Wilmaru doma okna i dveře a 

jsem naprosto spokojen. Kdykoli 
jsem potřeboval, zajistila firma 
kvalitní a rychlý servis, nic pro ni 
nebyl problém a poradili si dokonce 
i s menšími zednickými úpravami. 
A co vy? Chcete mít nová okna či 
dveře? Navštivte fi rmu Wilmar na 
ulici Smetanova 6 (vedle Centra 
Ježek) nebo se podívejte na www.
wilmar.cz, kde se dozvíte více in-
formací. Vsaďte na kvalitu, která je 
tu pro vás přímo v centru Blanska. 
Nová okna, dveře či stínící technika 
vás v dnešní době fi nančně ne-
zruinují. Garantuji vám, že potom 
se doma budete cítit zase o něco 
lépe.

-r-

- broušení a lakování parket

- PVC, koberce

- vinylové podlahy

- plovoucí podlahy

- parkety

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

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

Hostinec Mlýn, Dolní Lhota  tel. 516 411 150, 607 538 187

hostinecmlyn@email.cz * www.hostinecmlyn.cz

VAŘÍME S LÁSKOU! VAŘÍME S LÁSKOU! 

* rodinné oslavy * rodinné oslavy * svatby ** svatby * fi remní večírky * fi remní večírky *

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

+420 734 281 010, +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
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březen 2017

Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 
Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008
www.tajovskyreality.cz

Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 
Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

Kpt. Jaroše 157/5, Boskovice  |  723 282 282,  516 454 008
www.tajovskyreality.cz

Stylová usedlost VanoviceRD 2+1 Šebetov

RD (1+1 a 2+kk) Kunštát

Novostavba 5+kk Sebranice 

info v RK1.199.000 Kč

899.000 Kč

4.020.000 Kč

RD 3+1 Drnovice

Byt 3+1 Boskovice RD Pamětice 4+kk 

1.150.000 Kč

2.450.000 Kč 2.350.000 Kč

Stavební pozemek 2.507 m2 
Knínice

877.450 Kč

RD  3+1 Věteřov Novostavba 3+1 Kostelec Venkovské stavení Ludíkov

RD 3+1 Boskovice RD  3+1 Rájec-Jestřebí 

999.000 Kč  2.899.000 Kč 1.200.000 Kč

1.500.000 Kčinfo v RK

Prvorepubliková vila  
Černá Hora 

3.490.000 Kč

RD s velkým pozemkem  
Vavřinec

2.500.000 Kč

Byt 1+1 Boskovice RD 4+kk Svitávka Byt 3+1 Křtěnov 

1.050.000 Kč 4.000.000 Kč 499.000 Kč

400.000 Kč 594.000 Kč

290.000 Kč

Pozemek s projektem na RD 
Velké Opatovice 697 m² 

Stavební pozemek  
801 m2 Sebranice

Stavební pozemek 2700 m²
Cetkovice 

Bc. Petr Zoubek
realitní makléř
 
“Při prodeji vaší nemovitosti 
zúročím dlouholeté obchodní 
dovednosti a získané 
kontakty.”

Kateřina Vévodová
vedoucí kanceláře
  
“Zajistím bezstarostný průběh 
Vašeho obchodního případu.”



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

717. února 2017

* 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. 602882227.
* BOX a JU – JITSU – SEBEOBRANA – NÁ-
BOR pro muže i ženy od 15let. Vilém Hrunek  
Tel. 608 316 426  Hrunvill@seznam.cz
* !!! NOVÁ KAMNA !!! RŮZNÉ DRUHY. VÝ-
KON 11 AŽ 25 kW PRO 200 AŽ 600 m³. Tel. 
602882227.
* Bazar Strojů, Nábytku a všeho možného v 
Dolní Lhotě má zájem o Vaše peníze. Výmě-
nou za kvalitní zboží :-) Tel. 602882227.
* VYUŽIJ PC/NET
   www.podnikejzdomova.cz/msenk

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Chcete být po celou zimu zdraví? Užívejte lžíci medu denně! 
Nabízím kvalitní loňský med přímo od včelaře z čisté přírody 
Blanenska. VÝRAZNÁ SLEVA: 120,-Kč/kg - smíšený /tmavý/  
po 1 a 5 kg. Po domluvě dovezu větší množství do Blanska a 
Boskovic. Tel. 723967473.
* 2kk na ulici Údolní po celkové rekonstrukci! Vše nové!: koupelna, 
kuchyně, obložkové dveře, podlahy, okna, elektrika, voda. Cena 
1.38 mil. Bez RK. Tel. 776117788.
* Zašlu 100 semen léčivé paprikookurky - ačokči za 100 Kč (bližší 
na netu). Inf: prax1@seznam.cz , 7724799340.
* Hledáme svědky napadení tatínka a jeho 6 letého syna 
starším manželským párem, které se uskutečnilo 16.11.2016 u 
nemocnice Blansko v 15:15 hod. Za případné video použitelné 
pro účely vyšetřování nabízíme odměnu -2.000,- Kč. Prosím 
kontaktujte: eluki@email.cz.
* Šuplíkovou mrazničku Snaige, obj. 196l, A++, rok stará, v záruce, 
za 5000 Kč (PC 9184 Kč). Nevyužitá. Tel. 776099923.
* OA Škoda Octavia 1,6MPI ambient, r.v.2007 stříbr. met., SK, servi-
sováno v servisu Škoda, najeto 44.000km velmi pěkný stav, poslední 
servis prohlídka leden 2017 cena 185.000 Kč. Tel. 728539471.
* Voucher do Aqulandu Pasohlávky za 500,- plat. do 15.6.2017, PC 
839 Kč, dále bílou šatní skříň se zasouvacími dveřmi.Tel. 731745359.
* Opel Vectra kombi 1.6 garážovaný, tažné, rok 97, nová STK, 
rozvody a brzdy, 30 tis. Kč. Tel. 735910321.
* Jídelní rohovou sestavu-lavice,stůl,dvě židle.Cena 4000 Kč. Tel. 
731902417.

      PRODEJ     

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Ples Základní školy speciální Blansko – 24.2.2017 ve 20 
hod, Dělnický dům. Cena 250 Kč.
Rockový ples – 4.3.2017 ve 20 hod, Dělnický dům.
Michalova brnkačka – dětské představení 5.3.2017 v 10 
hod, Kino Blansko. Vstupné 170 Kč.
Divadelní představení Sex pro pokročilé – 14.3.2017 v 19 
hod, Dělnický dům Blansko. V hlavních rolích Karel Roden 
a Jana Krausová. Vstupné 390/350/310 Kč.
Na stojáka – 20.3.2017 v 19.30 hod, Sokolovna Boskovice. 
Vstupné 250 Kč.
Divadelní představení Byt na inzerát – 21.4.2017 v 19 hod, 
Dělnický dům Blansko. Vstupné 360/330 Kč.
Žamboši – 22.4.2017 v 18.30, Katolický dům. 130 Kč.
Screamers: Videopůjčovna –  12.5.2017 v 19 hod. Travesti 
skupina Screamers - zábavná show. Vstupné 300 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 14.6.-18.6.2017, vždy v 18 hod. 
14.6.2017 Skvosty klasiků – Komorní soubor Quartetto Te-
lemann (Sloupsko–šošůvské jeskyně). Cena stání 350 Kč.
15.6.2017 Letní nálady – Lucie Bílá a Petr Malásek 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 540 Kč, sezení 640 Kč.
16.6.2017 Čarovné tóny – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou (jeskyně Výpustek). Cena stání 450 Kč, sezení 
550 Kč.
17.6.2017 Souznění – 4TET s Jiřím Kornem (Kateřinská 
jeskyně). Cena stání 450 Kč.
18.6.2017 Pocta Vivaldimu – Jaroslav Svěcený a orchestr 
Virtuosi Pragenses (dno propasti Macocha). Cena stání 
450 Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017 od 12 hod, Zámecký 
park Blansko. Vstupné do 31.3. 449 Kč, děti 3-15 let 
199 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-

* Nabízím zahrádku k dlouhodobému pronájmu (BK za kostelem 
„pod Hořicemi“). Tel. 602882227.
* Kdo daruje staré nepoškozené šelakové desky,nejlépe ULTRA-
PHON z 30. let, swing, mluvené slovo a jiné. Tel. 737002332.
* Kdo daruje starý gramofon, 33, 45 i 78 rpm? Tel. 737002332.
* Daruji dva pytle dětského olečení vel. 110-128 a něco málo vel.74-
80 za Kinder čokoládu. Tel. 731084464.
* Sháním starou hru Smolíček Pacholíček a Široký, Dlouhý a Byst-
rozraký. Máte někdo, prosím? Tel. 731084464.
* Dlouhodobě pronajmu garáž v Bk na Zborovcích. Volná ihned. 
Tel. 775223137.
* Pronajmu garáž (bez el.) Zborovce - Sloupečník. Tel. 722180304.
* Daroval by prosím někdo nálepky za nákup Billa, Peny a Albert? 
I jedna potěší. Děkuji. Tel. 731084464

      RŮZNÉ    
Pobyt pro vozíčkáře

 Svaz tělesně postižených v ČR z.s okresní or-
ganizace Blansko pořádá každoročně rekondiční 
pobyt pro vozíčkáře držitelé průkazů ZTP/P a jejich 
průvodce a to nejen pro svoje členy, ale i nečleny. 
Každý vozíčkář musí mít svého průvodce. Pokud 
zvládne základní životní úkony a hygienu, může jet 
sám. Průvodce mu přidělí vedoucí RP.Pobytu se 
nemohou účastnit osoby trpící záchvatovými pro-
blémy a vysokou cukrovkou. Potřebné léky vzít  na 
celý pobyt sebou.Dopravu tam i zpět si zajistí každý 
sám.  Cena 2.500,-Kč/ osobu – plná penze – platí i 
pro průvodce.
 Objekt zámečku je bezbariérový s velkým výta-
hem, pokoje dvoulůžkové s umývadlem, ale bez 
sociálního zařízení, které je bezbariérové, prostorné 
na patře v těsné blízkosti pokojů. Další  bezbariérové 
WC je v přízemí u společenské místnosti a druhé 
bezbariérové WC v nové části přístavby rovněž v 
blízkosti druhé společenské místnosti. 
 Vstup na zahradu je bezbariérový. V objektu jsou 
dvě společenské místnosti, jedna s barem a taneč-
ním parketem,  tři velkoplošné televize v jídelně a 
obou společenských místnostech, jídelna, tělocvična, 
půjčovna kol. Na zahradě je altán s kuželkami, bazén, 
terasa v přízemí a v prvním patře, ohniště. Parkování 
je mimo areál, ale v těsné blízkosti. 
Program:
----- rekondiční vycházky 
----- rekondiční cvičení 
----- přednášky ze sociální a zdravotní oblasti 
----- sportovní a společenské hry, soutěže
----- táborák 
----- společenský večer s živou hudbou 
----- výlety do okolí dle možností zajištění 
    bezbariérové dopravy. 
 Přijďte mezi nás, pobavíte se, zlepší se váš zdra-
votní a psychický stav a navážete nové přátelské 
vztahy. Těší se na Vás

Jiří Štěp – vedoucí RP 
mobil 737 407 467, email: jiri.step@volny.cz

Svitavská 434/10 
Blansko

Již 21 let jsme tu pro vás!

Voda
Plyn
Topení 
Revize

* Výroba a prodej tepla a elektřiny

* Údržba kotelen, výměníkových stanic, 

 revize a zkoušky plynových a tlakových zařízení

* Výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů

* HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP 

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

Elektro
Slaboproud
Silnoproud

Revize

Tel. 777 707 720Tel. 777 707 720

Pekárny Blansko a.s.

Zborovecká 10, 

678 01 Blansko

Pekárny Blansko a.s. hledají

EXPEDIENTYEXPEDIENTY
-  Pouze na noční směny

-  Na trvalý pracovní poměr

-  Nástup možný ihned

Bližší informace:

724 776 445

klems@pekarnyblansko.cz

724 776 434  

vitkova@pekarnyblansko.cz

JEDNOPOKOJOVÝ BYT JEDNOPOKOJOVÝ BYT 
V BK – „SEVER“V BK – „SEVER“

++
PRODEJNU - KAVÁRNUPRODEJNU - KAVÁRNU

VE STEJNÉM DOMĚVE STEJNÉM DOMĚ
2.500.000Kč

Tel. - 602 882 227
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ROZHODNĚTE SE
A BUDE TO
VÁŠ TRUMF
ŠKODA FABIA nebo ŠKODA YETI?

Kombinovaná spotřeba a emise C0
2
 vozů FABIA, FABIA COMBI a YETI: 4,5–5,8 l/100 km, 106–137 g/km

Ať už se rozhodnete jakkoli, s akční nabídkou TRUMF 
získáte skvěle vybavený vůz za příznivou cenu.

Modely YETI a FABIA v provedení TRUMF vás potěší skvělou výbavou, která 

zahrnuje například klimatizaci, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, rádio, 

přední mlhové světlomety, malý kožený paket a další. ŠKODA FABIA TRUMF 

je nabízena včetně prodloužené pětileté záruky v rámci paketu Mobilita Plus, 

s možností 50% cenového zvýhodnění na ŠKODA Předplacený servis, a navíc 

s bonusem za výkup vašeho stávajícího vozu ve výši 10 000 Kč. Přijďte se na 

vlastní oči přesvědčit k autorizovaným partnerům ŠKODA nebo si objednejte 

testovací jízdu na Infolince ŠKODA, tel.: 800 600 000.

ŠKODA. Simply Clever

www.skoda-trumf.cz

TOP AUTOSALON BLANSKO

Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

OBL: Rájecká desítka

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

 Po několikaletém půstu napadaný sníh v našich 
končinách a také chřipková epidemie zapříčinili 
historické minimum zájemců o lednový squashový 
turnaj. Neskutečné, jen pět účastníků jsme přivítali 
v sobotu 21. ledna, přesto jsme turnaj odehráli.
 V pětičlenné skupině jsme hráli na dva vítězné sety 
do 11ti bodů tak, abychom se dostatečně rozehráli 
do závěrečného pavouka. V pavouku jsme hráli na 
tři vítězné sety. První hráč základní skupiny nastoupil 
proti čtvrtému a druhý proti třetímu. Vítězové těchto 
semifi nálových zápasů se utkali o první místo a po-
ražení o třetí místo. Vítězem se stal Jakub Sedláček 
po vítězství nad Ivem Graff ym  3:0 (11:9, 11:5, 11:9). 
V utkání o třetí místo Zdeněk Minář porazil Pavla 
Procházku 3:1 (11:9, 6:11, 11:8, 12:10). 
 Celý turnaj jsme hráli na dvou kurtech a tak hráči 
končili více unaveni, ale spokojeni. Příští turnaj pro-
běhne v sobotu 25. února od 13:00. Doufám, že účast 
bude opět na úrovni na kterou jsme až do lednového 
turnaje byli zvyklí. Ceny pro všechny aktivní hráče 
turnaje věnuje ČAD Blansko a.s.

SQUASH
ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko

Objednávky na tel. 777 887 700, 516 412 100

 První závod letošního ročníku Okresní běžecké ligy se v sobotu odehrál v Rájci–Jestřebí a byl to jistě 
začátek velmi vydařený. Účast závodníků byla tradičně vysoká, nepříjemné je neodradilo. Vždyť se jich 
na start jednotlivých tratí postavilo více jak 450, z toho téměř 150 bylo dětí. Absolutním vítězem hlavního 
závodu na 9,6 kilometru se stal Daniel Orálek. V případě závodu na 5 kilometrů to byl junior David Foller.

 Pořadatelé věnovali přípravě na zá-
vod hodně energie a snažili se připravit 
trať co nejlépe. Některá místa, zejména 
výběh jabloňovým sadem na začátku 
závodu, byla hodně ledovatá. Snažili 
se proto tato místa posypat, aby měli 
závodníci přijatelné podmínky. Při umis-
ťování dřevěných latí, kterými značili 
trasu na polích nad Rájcí, museli použít 
aku vrtačku na předvrtání děr. „Zem byla 
dost zmrzlá a zatloukat to nešlo“, řekl ře-
ditel závodu Zdeněk Přibyl. „Museli jsme 
použít největší vrták, ale fungovalo to“, 
doplnil. Zdeněk se také zmínil, že má 
kolem sebe vynikající tým lidí, na které 
se může spolehnout. Veškeré přípravy 
proběhly na jedničku a lze říci, že takový byl i průběh 
celého závodu.
 Oproti loňskému ročníku se starty všech závodů 
odehrály v příkrém kopci ulice Šafranice a tak i žactvo 
okusilo výživné stoupání hned od začátku. Místo startu 
dětských kategorií se měnilo z důvodu technického 
řešení časomíry a komplikací při stěhování techniky. 

Dětští závodníci si s touto změnou poradili a stejně 
tak si poradili s ostatními nástrahami trati.
 Rájecká desítka je zařazena v Brněnském bě-
žeckém poháru, ale pokud se na výsledky dětských 
kategorií podívám z pohledu okresních závodníků, 
mohly by vypadat takto: mezi staršími žákyněmi zví-
tězila Pavla Štoudková – ASK Blansko, ačkoliv Pavla 
zvítězila i mezi všemi. Mezi staršími žáky byl nejlepším 
okresním běžcem Richard Stloukal z ACT Lerak Blan-
sko. Škoda, že tam Richard neměl žádného parťáka. 
Mezi mladšími žákyněmi byla nejlepší Eliška Široká 
z AK Blansko Dvorská v mladších žácích Tomáš 
Komárek z ACT Lerak Blansko. Ve starší přípravce 
dívek (od letoška bodováno i v OBL) se na prvním 
místě umístila Dominika Bezdíčková z ASK Blansko 
a v případě chlapců byl nejlepší Richard Křivánek z 
Elite sport Boskovice. V mladších přípravkách se mezi 
dívkami nejlépe umístila Gabriela Novotná z Elite sport 
Boskovice a mezi chlapci Matouš Lipenský z Moravec 
Teamu. V kategorii těch nejmenších děvčat a chlapců 
byla nejlepší Daniela Bezdíčková z ASK Blansko a 
Filip Ecler z Moravec Teamu.
 V kategoriích staršího žactva až starší přípravky se 
závodu zúčastnilo 29 děvčat a chlapců z okresu Blan-
sko nebo z okresních klubů. I tento údaj je důležitý, 
protože pro letošek počítáme nově i pouhou účast. 
Pokud budou dětští závodníci vytrvalí a zúčastní se 
více jak čtyř závodů v roce, čeká na ně minimálně 
bronzová medaile. Pro ty pilnější samozřejmě připra-
vujeme cennější kovy. Podrobnosti se již brzy dozvíte 
na webových stránkách Okresní běžecké ligy.
 Další závody nás čekají až v dubnu – Hořická os-
mička, Skalická desítka a také Jarní pětka na dráze, 
takže přejeme úspěšnou přípravu a na Apríla na 
Hořicích.

Za Okresní běžeckou ligu, Jiří Vrtílka, ředitel
www.oblblansko.cz


