
Prodej bytu OV 3+1 Blansko - Kamnářská, 
3. p., 94 m2, 2 balkony, vlastní kotel, komplet
revitalizace bytu i domu...NC– 2,79 mil. Kč 

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Prodej pozemků na RD Černá Hora, 2.514 m2, 
starý rodinný dům 3+1 s garáží je součástí ceny,
zajímavá investiční příležitost ... NC – 650  Kč/m2 

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

- Pronájem garáže Blansko – u přehrady, 18 m2, bez EM., III/2019...NC – 950 Kč/měs.

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

HLEDÁME MENŠÍ BYTY K PRONÁJMU V BLANSKU PRO PROVĚŘENÉ ZÁJEMCE.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 O tom, že místo zchátralých skleníků na ulici Poříčí by mělo vyrůst moderní obchodní 
centrum, už ti, co se o život v našem městě zajímají, ví více než tři roky. Tak jak jsme na 
tom? Kdy to bude? Pojďme si částečně zrekapitulovat situaci a malinko se zamyslet 
nad tím, co nám tato stavba přinese...

mnoho z nás může být existence více podobných 
obchodů ve městě vlastně přínosem, jelikož mů-
žeme nakoupit výhodněji a ušetřit nemalé peníze. 
Abych pravdu řekl, já maso a uzeniny nakupuji u 
řezníka, zeleninu a ovoce u zelináře. Velký nákup 
jdu udělat do jednoho z výše uvedených obchoďá-
ků a nakoupím tam vše. V poslední době si však 
pročítám letáky ve schránce, a když si vzpomenu, 
že tam nebo jinde mají zajímavou akci, rozhodnu 
se podle toho. Tak stejně ale věřím tomu, že se na-
jde mnoho lidí, kteří každý týden oběhnou všechny 
obchody a akční zboží si nakoupí. Otázkou je, co 
nám tu ještě chybí…
 Hobby market? Proč ne? Sice tu máme jeden 
nejmenovaný obchod o kousek dál směrem z 
města, ale určitě v něm nekoupíte úplně všechno. 
I já musím uznat, že pro určitý sortiment musím 
odjet do velkoměsta, protože v Blansku jej prostě 
nelze sehnat. Co se týká obchodů s módou, 
obuví, sportovního vybavení, případně nějakého 
bistra nebo rychlého občerstvení, za mě určitě 
ano. Přiznávám bez mučení, že ačkoli se snažím 
spoustu věcí kupovat v Blansku, jednou za čas 
prostě neodkladně odjedu do Brna a strávím tam 
půlden nakupováním toho, co tady jednoduše není 
k mání. 
 Zůstává nezodpovězená otázka, co takový 
hobby market, obchody s textilem a obuví, pří-
padně sportovními potřebami, udělají za neplechu 
blanenským obchodníkům, kteří tu léta podnikají. 
Nejednou jsem na těchto stránkách psal o tom, 
že podporuji blanenské obchodníky. Snažím se 
nechávat peníze v našem městě, což ale při sou-
časné nabídce není snadné. Ale podnikání je i o 
tom obstát v soutěži s konkurencí, byť to může být 
velký boj.
 Když se nad tím vším zamyslím, tak sám za 
sebe říkám ano. Ano obchodnímu centru na místo 
ošklivých a zanedbaných, vlastně z velké části již 
nevyužitých skleníků. Zastávám názor, že střed 
města má být zastavěn a různé zeleně, parků a 
lesů máme přímo v Blansku a jeho bezprostřed-
ním okolí habaděj. Jediné, co se mi na celé věci 
nelíbí, je to, že město se tímto skutkem zbavilo 
více než třiceti tisíc čtverečních metrů půdy a již 
nikdy nebude mít tu moc rozhodovat, co s tímto 
prostorem bude. Nerad bych se dočkal třeba toho, 
že na tomto místě vyroste třeba dvanáctipatrová 
budova, jež bude roky hyzdit naše město. Vlastně 
- něco takového tu už máme! Ale to je docela jiný 
příběh...

Martin Müller

 Pro začátek si zopakujme fakta. Záměr odprodat 
nezanedbatelnou plochu o výměře více než třicet 
tisíc čtverečních metrů byl zveřejněn již roku 2014. 
Do soutěže se tenkrát přihlásila jediná společnost, 
a sice M. S. Blanenská, která nakonec taky logicky 
vyhrála a za třicet milionů pozemky odkoupila 
se záměrem vybudovat tu centrum obchodů a 
služeb včetně dalšího supermarketu a zbytek 
pozemků využít jako oddychovou zelenou zónu. 
V momentě, kdy bylo vše již dávno schváleno a 
upečeno, se začali ozývat někteří rozhořčení ob-
čané, že chtějí bedýnkovou zeleninu a s křížkem 
po funuse začali sbírat podpisy na petici, která 
by vyvolala referendum v dané věci. Jednak bylo 
vážně pozdě, a jednak strůjci petice nesehnali tolik 
nezbytných 2000 podpisů k tomu, aby se mohli 
o něco vůbec snažit. Stavba obchodního centra 
se měla realizovat v letech 2017-18, ovšem díky 
několika zádrhelům (lávka přes Svitavu, která spojí 
centrum se Sportovním ostrovem a taky dlouhá 
jednání s Povodím Moravy) se celý projekt mírně 
posunul. Nyní se čeká na územní rozhodnutí a 
letos by se snad mohlo konečně začít se stavbou. 
Firma navíc slíbila nemalou fi nanční podporu při 
výstavbě kruhového objezdu, jenž by měl snad 
již v letošním roce pomoci s hladkým průjezdem 
městem i snazším odbočením směrem od Kauf-
landu na hlavní tah.
 Jak jsem zjistil, názory na tento projekt se mezi 
lidmi v Blansku docela dost liší. Zatímco jedni 
jsou zastánci toho, že supermarketů je v Blansku 
dost, spíš až moc, druzí to berou z jiného úhlu a 
pochvalují si, že v Blansku budou obchody, které 
tu dlouho chyběly, resp. ani nikdy nebyly. Mluví 
se o hypermarketu (tedy nikoli supermarketu, 
hypermarket tu snad není žádný), větším hobby 
marketu, obchodu se sportovními potřebami a o 
dalších obchodech, například se světovou módou. 
Pak je tu ještě jedna skupina občanů, kteří nadá-
vají na to, že skleníky tady měly zůstat, prodávat 
zeleninu a věci určené především zahrádkářům a 
pěstitelům.
 I já zastávám názor, že supermarketů a velkých 
obchodů je v Blansku hodně. Kaufl and, dvakrát 
Albert, Penny, Lidl, několik menších jako Coop 
nebo Hruška… Otázkou zůstává, zda je tato sku-
tečnost dobře nebo špatně. Když před lety ještě 
do Monitoru přispíval pan Jiří Šrámek, těšil mnoho 
čtenářů tzv. Cenovou houpačkou, ve které pravi-
delně zveřejňoval srovnání cen v blanenských su-
permarketech. Podle těchto článků se dalo každý 
týden ušetřit při rozumném nakupování slušných 
pár desetikorun až stokorun. Z toho vyplývá, že pro 

PETR HAVÍŘ tel./fax: 516/410914
velkoobchod papír-obaly mobil 602/531832
Pracovní pozice: 

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
Požadujeme: vynikající komunikační, prodejní a prezentační 

schopnosti. Vytváření cenových nabídek, schopnost rychle se učit 

novým věcem a přizpůsobit se fl exibilnímu prostředí. Podmínkou 

řidičský průkaz skupiny B a znalost práce na PC.

Nabízíme: samostatnou, zodpovědnou a dlouhodobě perspek-

tivní práci. Nástup možný od 01.03.2018

Své životopisy zasílejte, prosím, na email phavir@seznam.cz

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

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

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

Možnost dvougen. bydl., podsklep., kotel na plyn i TP.

cena: volejte makléři tel: 775 246 549

RD LUDÍKOV, 2+1,2+1; CP 197 M²

G

Prostorný, plný světla,rovin. zahrada, garáž, sklepy.

cena: 2.790.000 Kč tel: 775 582 092

RD 4+1, SPEŠOV; CP 951 M²

G

POPTÁVKA

Pro naše klienty 

hledáme 

byty v Boskovicích, 

Letovicích. 

Prosím, nabídněte.

POPTÁVKA

Pro klienta hledáme 

byt 3+1 v Blansku 

NA UL. PALACKÉHO, 

ČELAKOVSKÉHO 

(garáž vítána). 

Děkujeme za nabídky.



23. února 20182

Víte?
Nevíte?

 Ač se návštěva kina i v 
minulosti dala absolvovat 
po bezbariérové trase, pro 
lidi na invalidním vozíku 
to nebylo nic snadného. 
Po zakoupení lístku bylo 
nutno vyjet ven z budo-
vy a použít boční vchod. 
Představení navíc museli 
sledovat z první řady. 
 Rampa nyní vozíčká-
řům poskytne stejné pod-
mínky jako ostatním lidem 
– mohou vjet do kinosálu 
stejnými dveřmi a zůstat 
v horní řadě, která nabízí 
lepší zážitek při sledování 
fi lmu. Prostor pro vozíky 
se vytvoří odstraněním 
několika sedadel na kraji 
11. a 12. řady. Budou tedy moci zůstat sedět na vo-
zíku, případně, komu to jeho zdravotní stav dovolí, 
může přesednout do sedaček v horních řadách. 
 Kromě zbudování rampy se letos bude opravovat 
ještě venkovní schodiště a vznikne zastřešení vstu-
pu. Také dojde k rekonstrukci elektrických rozvodů 

a k výměně podlahové krytiny v předsálí. Budova 
kina tak bude připravena pro uspořádání světového 
fi lmového festivalu Unica 2018, který se bude konat 
na přelomu srpna a září. 

-mha- 

S navyšováním míst v mateřských 
školách město zatím nepočítá

V kině instalovali 
rampu pro vozíčkáře

 Budova blanenského kina se dočkala poslední bezbariérové úpravy, která zpříjemní jeho návště-
vu osobám na invalidním vozíku. Schodiště vedoucí od šaten do sálu bylo opatřeno automatickou 
rampou, která vozíčkáři pomůže překonat tuto překážku. 

Chřipková epidemie: 
důležité upozornění!

Vážení návštěvníci Nemocnice Blansko,
 vzhledem k výraznému nárůstu onemocnění 
chřipkou se na Vás obracíme s žádostí, abyste s 
ohledem na svůj aktuální zdravotní stav zvážili vstup 
do prostor nemocnice a návštěvu svých blízkých na 
lůžkových odděleních. 
 Vyskytují-li se u Vás příznaky chřipkového one-
mocnění a hrozí riziko nákazy ostatních osob, 
přehodnoťte prosím nutnost vstupu do prostor 
nemocnice na pouze nejnutnější případy. 
 Svým zodpovědným přístupem  k řešení této 
záležitosti nám pomáháte chránit zdraví pacientů, 
svých blízkých a personálu nemocnice.
 Děkujeme za vstřícnost a pochopení.

Nemocnice Blansko

Babybox se otevře 
8. března

 K záchraně nechtěných dětí má nyní v Blansku 
a jeho okolí přispět nový babybox, který bude pro-
vozovat blanenská záchranka. Umožní odložení 
novorozeňátka, které jeho matka z jakéhokoliv 
důvodu odmítá přijmout, a to pak dostane šanci na 
život v adoptivní rodině. 
 „Nový babybox je zhotovený z antikorového ple-
chu, jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají automatiky 
a po vložení děťátka a aktivaci senzoru se zcela 
samočinně zavřou. Ručičky či nožičky děťátka jsou 
chráněny proti kolizi s dvířky fotobuňkami. Vnitřní 
prostor bedýnky je klimatizován. Babybox je opatřen 
náhradním zdrojem energie a napojen mnohonásob-
ně jištěnou signalizací na stálou službu a na mobilní 
telefony,“ popisuje zakladatel babyboxů Ludvík Hess. 
 Ten vyzývá místní podnikatele a další dárce o 
fi nanční příspěvek. Na zahájení provozu potřebuje 
tři sta tisíc korun a uvítá jakýkoliv dar. 
 „Současně taky provádíme revize, servis a inovace 
na všech stávajících 72 bedýnkách. Nemáme žádné 
příjmy ani státní příspěvky – spoléháme na velkorysé 
dárcovství. Pomůže doslova každá koruna,“ upozor-
ňuje Hess. 
 Blansko je jedním z pěti okresních měst v České 
republice dosud bez babyboxu. V Nemocnici Milo-
srdných bratří v Brně bylo odloženo patnáct dětí, ve 
Vyškově tři. „Za dvanáct let babyboxy pomohly 163 
dětem a váš dar zachrání další…“ říká Ludvík Hess. 
 Slavnostní otevření blanenského babyboxu se 
uskuteční ve čtvrtek 8. března ve 12 hodin v ulici K. 
H. Máchy 17 v Blansku. Bude umístěný v budově 
vrátnice nemocnice. 

-mha-

Konkurz na ředitele 
ZŠ Salmovy

 Rada města Blanska vyhlašuje konkurz na pracov-
ní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: 
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmo-
va 17. Předpokládaný nástup na pracovní místo 
1.8.2018. Přihlášku s uvedenými doklady doručte 
do 30.3.2018 do 11 hodin. Více informací na webu 
města.

Vzpomínka
Dne 22. února 
by se dožil 70 roků pan 

MIROSLAV CHLOUPEK 

Za tichou vzpomínku děkuje 
rodina.

Další číslo Monitoru Další číslo Monitoru 
vychází 9. března 2018vychází 9. března 2018

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

Freddieho sloupek
Čtvrtý...

 Nemůžu nenavázat na minulý sloupek...
 Každý čtvrtý rok se konají olympijské hry... 
Technicky vzato každý druhý rok, ale kdo by 
se zbytečně hrabal v detailech...
 A každá olympiáda s sebou přináší nějaké 
překvapení... 
 V Naganu, a nenalhávejme si, že ne, to 
bylo vítězné tažení našich hokejistů... V Salt 
Lake City to byly salta a vruty Aleše Valenty... 
V Turíně senzační zlato Katřiny Neumanno-
vé, ve Vancouveru zlato Martiny Sáblíkové, 
v Soči zazlatila (mimo jiné) Eva Samková...
 A teď snad asi největší pecku udělila laska-
vým divákům Ester Ledecká svým šokujícím 
zlatem ze Super G... Troufám si tvrdit, že se 
jedná o největší překvapení olympiády, které 
by mohlo snad překonat, kdyby jeden biatlo-
nista na trati zastřelil nějakého druhého...
 Měl jsem, přiznám se bez mučení, slzy v 
očích, když jsem se na záznam díval. O to 
víc mrzí skutečnost, že její bratr tak trochu 
neunesl věc, že se nevysílal na ČT její vyda-
řený závod přímo, ale jen ze záznamu. Měl 
by pochopit, že je ČT vázaná dohodami s 
vlastníkem vysílacích práv letošní (a dalších 
olympiád) a neuchylovat se k vulgaritám a 
podpásovým úderům.
 To už měl raději komentovat samotný fakt, 
že takový gigant, jako je ČT není schopna si 
vysílací práva pohlídat. Tvrzení, že veřejno-
právní televize na to nemá prostředky moc 
neobstojí, stejně tak jako tvrzení, že by ČT 
byla televizí „zdarma“. Nevím, jak ostatní, 
ale já každý měsíc této instituci zasílám 135 
Kč. Jistě nejsem sám. Při sledování téměř 
každého přenosu pak vidím to množství 
sponzorů, kteří se na přípravě přenosu po-
dílejí...
 To není výčitka, je to pouhé konstatování, 
ostatně, olympiáda se přísně řídí drsnými 
pravidly volného trhu, kde vítězí ten fi nančně 
silnější. Bohužel se nezadařilo práva koupit, 
to se stává.
 Zajímalo by mne však, jak by se na sou-
časný model OH díval „otec zakladatel“ 
těch novodobých her, pan baron Pierre de 
Coubertin. Protože to, co z olympiády dělá 
současný olympijský výbor, by ho nejspíš 
donutilo otáčet se v hrobě. Korupce, touha 
po penězích a osobní slávě, to k čistému 
sportu nějak nepasuje...
 Ještě štěstí, že máme sportovce, kteří nám 
navzdory těm všem překážkám dokážou 
udělat radost v podobě medailí, poctivých 
výkonů anebo gest fair play...

 Hezký den…
Freddie 

(freddiemail@email.cz)

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

10, 15- 30%30%
Poslední možnost do 5.3.2018 

nebo vyprodání zásob.

Výprodej  zimní Výprodej  zimní 

obuvi se slevou obuvi se slevou 

 Zatímco v nedávných letech se mateřské školy v Blansku rušily, nyní se dostává ke slovu otázka, 
zda to bylo moudré. K 1. 9. 2020 nastává na základě novely školského zákona povinnost přijímat 
do mateřských škol děti od dvou let. Zákonodárci tak reagovali na požadavky mnoha rodičů, kteří 
požadovali umístění dětí mladších tří let do školek. Jak se na tuto situaci připravují zřizovatelé 
mateřských škol? 

 Zřizovateli, kterými jsou města a obce, připadne 
povinnost přijmout do mateřské školy všechny 
dvouleté děti, jejichž rodiče si to budou přát a je-
jichž trvalý pobyt se nachází ve spádovém obvodu 
školky. Nelze předem odhadnout, kolik rodičů bude 
mít skutečný zájem, nicméně místa by měla být pro 
děti vytvořena. Jinak má obec, v níž má dítě trvalý 
pobyt, povinnost zajistit mu místo v jiné mateřské 
škole. 
 Odborníci (pedagogové, psychologové, zástupci 
zřizovatelů, MPSV ČR, učitelky, zástupci dětských 
skupin, rodinných center, a další) se sešli se sená-
tory na veřejném slyšení s názvem „Dvouleté děti 
nepatří do školky, ale do náruče mámy“. Zde padaly 
argumenty, proč malé děti do věku tří let mají být se 
svojí maminkou. 
 Všechny rodiny však nemají stejné fi nanční pod-
mínky, a tak v případě nejnutnějším mohou být děti 
začleněny do dětských skupin nebo rodičovských 
(mateřských) center, aby rodiče mohli chodit do 
práce. 
  „Veřejné slyšení odhalilo, jak těžko lze do zá-
konů, vyhlášek a předpisů zachytit problematiku 
každodenního života. Snaha vše obsáhnout vede 
často k přijímání ustanovení, která se v praxi ukáží 
jako nevhodná a nedomyšlená. Je to nejen případ 
ustanovení o docházce dvouletých dětí do MŠ, 
ale i pamlsková vyhláška,“ vyjádřila se senátorka 
Jaromíra Vítková.
 Povinnost přijímat do mateřských škol děti od 
dvou let způsobí v běžných MŠ problémy, protože 
v jedné třídě budou věkově velmi rozdílné děti (s 
různým stupněm zvládání hygieny, samoobsluhy, 

apod.), bude to náročné 
pro učitelky i děti mlad-
ší i starší. Budou mít 
problémy i zřizovatelé s 
kapacitou škol. „Pokud 
mají být dvouleté děti 
přijímány do mateřské 
školy, je nezbytné, aby 
byly prostory a vybavení 
na toto připraveny. Stej-
ně tak je nutné počítat s 
posílením personálního 
zajištění o pečující oso-
by,“ upozornila Vítková. 
 Zatímco Boskovič-
tí reagovali na novelu 
zákona žádostí o dotaci 
na zbudování přístavby 
mateřské školy na ulici 
Bílkova a obdrželi na ni 
21 milionů korun, Bla-

nenští ještě vyčkávají a do stavebních úprav, rozši-
řujících stávající školní budovy, se zatím nepouštějí. 
 „Jsme přesvědčeni o tom, že dvouleté děti by 
neměly být plošně do mateřských škol přijímány, a 
věříme, že se v dohledné době podaří přijmout novelu 
školského zákona, která povinnost pro obce zajistit 
kapacitu MŠ i pro dvouleté děti zruší. S touto sna-
hou se mimo jiné netají předseda školského výboru 
parlamentu pan Klaus ml., který snad jako dosta-
tečně zkušený pedagog a školský manažer dokáže 
racionálně své kolegy v parlamentu o nesmyslnosti 
této povinnosti pro obce přesvědčit,“ sdělila vedoucí 
odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy 
Městského úřadu Blansko Petra Skotáková. 
 „Pokud parlament příslušnou novelu nepřijme, 
budeme na to muset jako město zareagovat, a to 
nejspíše stavbou zcela nové mateřské školy. Neu-
mím si však představit, že je reálné, aby kterákoli 
obec plně vyhověla dikci zákona a zajistila kapacitu 
úplně pro všechny dvouleté děti, a to včetně našeho 
města,“ doplnila Skotáková. 
 Podle ní bude také plošné umisťování dvouletých 
dětí do MŠ znamenat enormní nárůst počtu pedago-
gických pracovníků, dětských chův nebo zdravotních 
sester. Pokrýt tyto mzdové náklady by však měl být 
schopen stát, tudíž zástupci města nepočítají s tím, 
že by jako zřizovatel město nějak výrazněji přispívalo 
na mzdové náklady zaměstnanců MŠ. „Protože děti 
mladší tří let už v několika MŠ v Blansku máme, 
případné potřeby (např. upravené sociální zařízení, 
nočníky, speciální hračky apod.) v průběhu roku 
postupně MŠ pořizují,“ zmínila vedoucí odboru. 

-mha-
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Na kávě s Frantou Šebelou
„Na pódium jdu s tím, že to prostě klapne,“ říká silák Franta a rodák z Jedovnic v jed-
né osobě, vlastním jménem František Šebela, který je v posledních letech jedním ze 
zlatých hřebů různých společenských akcí. V létě jsou to různé venkovní kulturní nebo 
sportovní události, v zimě pak například plesy. Nástupce brněnského siláka Franty 
Kocourka vystoupí i 3. března na rockovém plese v Rájci-Jestřebí. 

Sponzor rubriky:

 Je lepší vás šatit nebo živit? 
 Upřímně – sním hodně, ale stejně tak si i rád 
dopřeji něco pěkného na sebe, takže to vyjde skoro 
nastejno. Ale jídla padne hodně, to je pravda. 

 Můžete to rozvést? 
 Mám především vydatné snídaně. Je to dáno i 
mým zaměstnáním – pracuji už od půl páté nebo 
nejpozději od pěti, takže od čtyř hodin už funguju. 
Kolem sedmé hodiny mám tedy vydatnou snídani, 
v devět pak svačím a jím v průběhu celého dne. Do 
toho nějaké suplementy, jako jsou třeba proteinové 
doplňky. Hodně jím tvaroh, a to každý den bez 
výjimky. Snažím se stravovat kvalitně, ale nijak 
zvlášť se nehlídám, takže jím v podstatě všechno. 
Nejsem kulturista, který si musí odvažovat jídlo a 
hlídat vyváženost energetické hodnoty. Neočekává 
se ode mě, že budu vyrýsovaný svalovec. 

 Jaké je vaše civilní zaměstnání? 
 Dělám dispečera ve fi rmě s kancelářskými potře-
bami a starám se tam o dopravu. Mám na starosti 
osm kluků, kterým rozděluji trasy a sám taky jezdím 
s dodávkou i s náklaďákem. Tomu se věnuji už šest 
let. 

 Tři vystoupení za víkend – to se dá zvládat? 
Nepotřebujete nějakou regeneraci mezi tím? 
 Dá se to zvládat, ale ta tři vystoupení už jsou 
na hraně. Ostatní umělci, se kterými se míjím na 
pódiu, ať už jsou to kouzelníci, tanečníci, zpěváci – 
všechna čest jejich umění, jsou to lidi, kteří na sobě 
makají – ale je tam jeden velký rozdíl: oni můžou 
udělat více vystoupení po sobě, ale já udělám ta 
tři za víkend a jsem z toho týden sedřený. A v té 
době, kdy bych měl přes týden v posilovně cvičit, 
mi to nejde tak, jak bych chtěl, protože jsem rozlá-
maný. Naopak vítám mrtvé zimní měsíce, kdy jsem 
v posilovně prakticky denně, mám perfektní formu 
a starám se o sebe. V sezóně mezi vystoupeními 
si jdu zacvičit třeba jen dvakrát za týden, abych 
udržoval svalový tonus a byl připraven na další 
vystoupení. 
 I proto nechci patřit pod nějakou agenturu, která 
by mě zaměstnala ve větší frekvenci vystoupení, 
protože si myslím, že by to byl pro tělo teprve 
nápor. Nabídky na vystoupení přicházejí v takové 
frekvenci, která mi vyhovuje. Lidi volají sami, a když 
zrovna na některý víkend žádná akce není, tak 
mi to nevadí, protože mě to neživí. Primárně mě 
to strašně baví – na tom všechno začíná i končí. 
Podle vystoupení si plánuji i dovolenou. Jak přijde 
objednávka na vystoupení, všechno jde stranou. 

 V jakém dalším druhu pohybu spočívá váš 
trénink? Běháte třeba? 
 Běhání zrovna není můj koníček, to mě nikdy 
nebavilo, ale mám hrozně rád kolo, hodně lyžuju, 
chodím na běžky. Všechny tyto doplňkové sporty 
mám rád. Starám se tak dík tomu o svoje srdce, 
protože při silovém tréninku trénuji výhradně na to, 
abych obstál při vystoupeních. Dále neřeším to, 
abych měl souměrně vypracované některé partie, 
ale je pro mě důležité, abych byl připravený na 
vystoupení a zvládl na něm úkony, které chci dělat. 
Od toho se odvíjí i forma tréninku. Hodně trénuji 
krk, protože v zubech třeba nosím lidi. Takže krk 
je základ. Potom samozřejmě prsa, ruce, nohy a 
břicho. 

 Jak se trénuje krk? 
 Je to hodně specifi cké. Trénink jsem si sám 
vymyslel, protože vím, co zabírá. Když tahám auto 
v zubech, zadní část šíje je nějakým způsobem 
namáhaná, a tak jsem si v posilovně nasimuloval 

tento druh námahy. Mám tam řetěz v kombinaci s 
koženým opaskem kolem hlavy a dělám to, co nikdo 
nedělá. Kluci, co cvičí podle standardních příruček, 
mnohdy nechápou, co zrovna dělám a proč. Moje 
cviky jsou některé hodně zvláštní. Ale na vystoupení 
uvítám, že mám natrénováno. 

 Potřebujete nějaký speciální lékařský dohled? 
 To ne. Letos to bude deset let, co jsem absolvoval 
trenérský kurz. Ten jsem si dělal ne proto, že bych 
chtěl někdy trénovat klienty, ani dnes nemám v 
plánu jej v tomto ohledu zúročit, ale chtěl jsem si 
ho udělat kvůli sobě, abych věděl, co jak funguje 
v těle, co jak spolu hraje, jak se má správně cvičit. 
Takže vím, že je nutné se o tělo starat komplexně. 
Proto třeba srdci, které při silovém tréninku pracuje 
naplno, je důležité dát také nějakou tu aerobní ak-
tivitu, což je právě to kolo, lyže nebo turistika. Ale 
jinak se o tom s doktory raději nebavím. To máte 
tak, když půjdete k doktorovi, on si vždycky něco 
najde. A kdyby tam byl jakýkoliv náznak něčeho 
a on se dozvěděl, co dělám, je jasné, že by hned 
poukázal na to, že bych neměl dělat to, či ono. V 
tomto ohledu je lepší nevědomost, protože kdyby 
se člověk pořád bál, že se mu něco stane, nemohl 
by vystupovat. Na pódium jdu s tím, že to prostě 
udělám a že to klapne. Že na to tělo prostě má. 
Takhle k tomu přistupuji; nemůžu jít na pódium se 
strachem, že mi může prasknout úpon nebo se 
stane něco horšího. Proto to s lékaři nekonzultuju. 
Moje doktorka to ví, ale neřeší to se mnou, protože 
ví, že by to bylo zbytečné. Asi jednou přijde den, 
kdy tělo vyšle nějaký varovný signál a už to potom 
nepůjde. Zatím to ale funguje už deset let a to patrně 
i díky následné regeneraci, kterou si vždy dopřeji. 

 Jak začala vaše silácká kariéra? 
 Jako malý kluk jsem viděl siláka Frantu Kocourka 
naživo a fascinovalo mě to. Pořád jsem to měl v 
hlavě. Pak když jsem začal jako dospívající cvičit, 
pořád jsem nevěděl, jaký tomu dát směr, aby to pro 
mě mělo smysl. Někdo chodí cvičit, protože chce 
být zdravý, jiný chce mít velké svaly, někdo chce 
mít vyrýsovanou postavu. Já jsem si řekl, že budu 
cvičit proto, abych měl sílu, ale neměl jsem v tom 
řád a cvičil jsem tak nějak všelijak. Potom jsem v 
roce 2005 odjel do Anglie pracovat. Žil jsem tam rok 
a půl, a abych vyplnil volný čas, začal jsem chodit 
cvičit. Našel jsem si posilovnu, do které chodili 
strongmani. Odkoukal jsem, jak na silový trénink, 
něco jsem si nechal vysvětlit, stali se z nás kamarádi 
a chodil jsem tam skoro každý den. Tam jsem položil 
základ. Když jsem se z Anglie vrátil, řekl jsem si, že 
mám natrénováno a že bych mohl zkusit ten sen 
Franty Kocourka nějakým způsobem připomenout, 
protože už tady od jednadevadesátého roku není 
a jeho práce, co po sobě zanechal, byla úchvatná. 
Rozhodl jsem se stylizovat do jeho kostýmu a jeho 
scény, udělat to úplně stejně, nastudovat si jeho 
čísla, sehnal jsem si materiály, videosekvence a šel 
jsem s tím poprvé před publikum. Mělo to úspěch, 
tak jsem si vytvořil webovky a ještě ten rok jsem 
měl první veřejné vystoupení normálně za peníze. 
Do té doby jsem to dělal zadarmo nebo za železo. 
Dnes už desátý rok jezdím po celé republice v rámci 
programů na různých akcích. Moje vystoupení trvá 
třicet až čtyřicet minut. 

 Co na to říká manželka? 
 Poznali jsme se v době, kdy už jsem silácké 
produkce provozoval, tak s tím nic nenadělá. Ale 
podporuje mě, jezdí se mnou na každé vystoupe-
ní, řídí mi agendu zákazníků a dohlíží na termíny. 
Dřív jsem byl totiž schopný slíbit i dvě vystoupení 
na stejnou hodinu ve stejný den ☺. Takže jsem to 

radši přenechal někomu v tomto směru zodpověd-
nějšímu. 

 Máte raději vystoupení venku nebo pod stře-
chou? 
 Lepší je to venku, dá se dělat víc věcí, třeba tahat 
auto, což v sále nejde. Nebo rozbíjení balvanu na 
hrudníku, kdy jsem zavěšený za hlavu a krk, dají mi 
osmdesátikilový balvan na hrudník a třískají do něj, 
dokud se nerozbije. To taky vevnitř nemají pořada-
telé rádi, protože mají třeba lakovanou podlahu, a 
kdyby na ni padaly dvacetikilové úlomky kamene, 
poškodily by ji. Mám tedy v záloze alternativní 
výkony, po kterých sahám i v případě, že vystupuji 
na stejném místě za rok znovu, abych tam nedělal 
pořád stejné kousky. 

 Vymýšlíte nějaké nové kousky? 
 Nevymýšlím. Všecko mám převzaté, jelikož 
jsem se rozhodl následovat a připomínat Frantu 
Kocourka, hodně o něm i mluvím na vystoupeních. 
Myslím si, že není potřeba vymýšlet něco svého jen 
proto, abych mohl říct „to je můj kousek“, protože 
Kocourkovy kousky jsou natolik obdivuhodné, že to 
stačí. Spíš sahám do studnice jiných siláků, třeba 
prvorepublikových. 

 Který kousek je nejtěžší? Máte z některého 
obavy? 
 Obavy ani ne, spíš respekt. Nejnáročnější je to 
rozbíjení šutru na hrudi. Už jen samotné udržení těla 
ve vzduchu je obtížné, a pak je to nevyzpytatelné v 
tom, že nikdy nevím, jak to dopadne, kdy se kámen 
rozbije. Jednou jsem musel vydržet i devatenáct ran, 
než praskl, to už jsem teda viděl všecky svatý. Ale 
stalo se i to, že se do něj třísklo jednou a hned praskl. 

 Historky o Frantovi Kocourkovi jsou známé z 
úst Miroslava Donutila. Setkáváte se s ním? 
 S Mirkem se 
známe, nemůžu 
říct, že jsme vylo-
ženě přátelé, i když 
si tykáme, ale na 
akcích se potká-
váme. On Frantu 
Kocourka poměrně 
dost zpropagoval, 
takže i když jeho 
sláva byla zejména 
regionální – působil 
hlavně v okolí Brna, 
díky „Donutilovým 
historkám i kdejaká 
bába v Podkrkonoší 
ví, kdo to byl Franta 
Kocourek“, jak sám 
Donutil říká. A mně 
to vlastně taky při-
spělo k úspěchu. 

 Sledujete ostatní siláky a jsou pro vás konku-
rencí? 
 Sleduju, ale nevnímám je jako konkurenci. Dělají 
to jinak, jsou to vesměs rekordmani, mají nějaký 
kousek, který předvádí s tím, že to nikdo jiný neumí. 
Já to mám jinak. Nikdy jsem nechtěl rekordy dělat. 
Nemám na to náturu, a ani by mě nijak neuspoko-
jovalo, že si připíšu nějaký rekord, který nikdo jiný 
nezvládl. To není důvod, proč to dělám. Mně se líbil 
Franta Kocourek, líbil se mi jeho projev, jeho scéna 
a tento styl tady chyběl. Takže i když ostatní siláci 
dělají ještě víc neuvěřitelné kousky, na které bych 
nedosáhl a před kterými se skláním, mým cílem bylo 
vždycky udělat show pro lidi tak, aby mělo hlavu a 
patu, aby je bavilo, aby vystoupení zasáhlo všech-
ny věkové skupiny. Jak děti, aby se s vyvalenýma 
očima divily, jak je to možné, tak uznalé šedesátníky 
nebo babičky. Pokud moje úsilí někdo ocení, jako 
že ano, tak to je vlastně všechno, co jsem od toho 
očekával a co mě těší. 
 Nejvděčnější publikum jsou samozřejmě děti, 
které se mě chodí na všechno ptát, a druhá skupina 
jsou pamětníci, kteří mi chodí poplácat po rameně 
a říkají, že jsem jim Frantu připomněl. Před dětmi 
vystupuji nejradši a díky nim jsem udělal i kousky, 
v nichž vystupují samy – trhají Zlaté stránky nebo 
trhají mě, kdy deset dětí na jedné straně a deset 
na druhé tahá za lano a já nesmím povolit. Nebo 
táhnu v zubech auto a děti do něj naskládám coby 
posádku – naskládal jsem jich tam i šestadvacet. 
Děti jsou vtaženy do děje a jsou nadšené. 

 Na jaké kousky se můžeme těšit na rockovém 
plese v Rájci-Jestřebí? 
 Diváci uvidí například ohýbání podkovy, silácké 
prvky s kovadlinou a taky budou různé silové sou-
těže. Celkově bude na co se dívat. :-)

Marie Hasoňová

Světový den ledvin 
v Nemocnici Blansko 

 Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (International Federation of Kidney Foundations) 
a Mezinárodní nefrologická společnost (International Society of Nephrology) vyhlásily letos opět 
Světový den ledvin. 

 Již tradičně tento den připadá na druhý čtvrtek v 
měsíci březnu (tentokrát 8.3.2018) a jeho cílem je 
zvýšit informovanost zdravotníků a laické veřejnosti o 
nemocech ledvin, významu jejich včasné diagnostiky 
a také o možnostech léčby. I nefrologické oddělení 
Nemocnice Blansko se kampaně Světový den led-
vin letos účastní, a to již 
desátým rokem!
 Nechat si bezplatně 
vyšetřit funkci svých led-
vin (vyšetřením moči a 
krve) máte možnost i 
Vy, a to na nefrologic-
kém oddělení Nemoc-
nice Blansko ve čtvrtek 
8.3.2018.
 Pokud se pro vyšet-
ření rozhodnete, přijď-
te nalačno se vzorkem 
středního proudu ranní 
moči (popřípadě proveď-
te odběr na místě). Od-
běry (glykémie nalačno, 
kreatinin, M+S, propočet 
odhadu GFR dle CKD 
EPI se zhodnocením 

stadia CKD) budeme provádět od 7.00 do 14.00 
hodin.  
 Selhávání ledvin v počátečním stadiu obvykle 
nepoznáte! Věnujte pár minut prevenci.

-ko-
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Změna zdravotní pojišťovny? 
Čas máte do konce března

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 

Pátek 02.03. BILLIARD TURNAJ
1. MÍSTO 5000 Kč

Přihlášky na e-mail Probe-Blansko@seznam.cz. 

Občerstvení a zábava! 

facebook.com/probemusicclub/
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PŘIJMEME ČÍŠNÍKA/SERVÍRKU

 Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za dvanáct měsíců. Nejbližší termín, kdy je možné pře-
stoupit k nové pojišťovně, je 1. července 2018. Nicméně pozor, pokud tento termín chcete stihnout, 
přihlášku musíte podat nejpozději do konce března. 

 Změnit zdravotní pojišťovnu je snad-
né. Je třeba vyplnit a podat přihlášku 
k pojišťovně, ke které chcete nově 
přestoupit. Provést to ovšem musíte 
ve vymezeném termínu, tedy aktuálně 
od ledna do 31. března 2018. Pokud 
tento termín nestihnete, vaši přihlášku 
pojišťovna zpracuje až v následujícím 
půl roce a pojištěncem nové pojišťovny 
se budete moci stát až od 1. ledna 
2019. Odhlašovat se z vaší původní 
pojišťovny nemusíte, provede to za vás 
na základě přihlášky nová pojišťovna. 
Ta vám také pošle nový průkaz pojištěn-
ce, který začnete užívat v den platnosti 
smluvního vztahu s novou pojišťovnou. 

Oznamovací 
povinnost 
pojištěnců

 Jste-li zaměstnanec, nezapomeňte 
změnu zdravotní pojišťovny oznámit 
vašemu zaměstnavateli. Informace mu-
síte podat do 8 dnů od změny. Změnu 
se doporučuje oznámit písemně, kdy je 
zaměstnavatel povinen vám oznámení 
potvrdit. V případě, že byste změnu 
nenahlásili, platby pojistného, které za vás odvádí 
i váš zaměstnavatel, by se nepřesměrovaly k nové 
pojišťovně. Poté by u původní pojišťovny vznikl pře-
platek, zatímco u nové nedoplatek s hrozbou penále. 
To pak zaměstnavatel může vymáhat od vás. Změnu 
pojišťovny nahlaste i lékařům, které navštěvujete.
 V případě, že jste osoba samostatně výdělečně 
činná (OSVČ), musíte připravit kromě přihlášky také 
kopii živnostenského listu a potvrzení o výši záloh 
hrazených předchozí zdravotní pojišťovně. Státní 
pojištěnci (děti, studenti, penzisté, občané zapsaní 
na úřadu práce atd.) dokládají dokumenty prokazu-
jící jejich správné zařazení v příslušné kategorii. To 
znamená, že studenti předkládají potvrzení o studiu, 
penzisté potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstna-
ní potvrzení od úřadu práce apod.

Nekoukejte pouze 
na bonusy

 V České republice v současnosti funguje sedm 
zdravotních pojišťoven. Každá samozřejmě nabízí 
své programy a příspěvky, kterými se snaží získat 
nové klienty. Rozhodování se jen na základě bonusů 
by ovšem nemělo být jediným kritériem. „Poskytova-

né benefi ty jsou jistě důležité, nicméně lidé by se měli 
podívat na pojišťovnu ze širšího spektra. Jak dlouho 
je pojišťovna na trhu, zda je stabilní, jestli působí po 
celé republice nebo jen regionálně a především, zda 
má smlouvy s mými lékaři. To je opravdu důležité,“ 
radí Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní 
pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZP 
MV ČR).
 Nová pojišťovna může mít jen omezený počet 
smluvních lékařů nebo může působit jen v určitých 
regionech. Pak by mohl nastat problém, že budete 
muset opustit své lékaře, které navštěvujete, a 
hledat si nové, kteří s danou pojišťovnou smlouvu 
mají. Změna zdravotní pojišťovny je tedy opravdu 
významným krokem. Než se k němu odhodláte, ur-
čitě zvažte všechna pro a proti a nechte si na fi nální 
rozhodnutí dostatek času. 

-r-

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadva-
cátým rokem a je druhou největší zdravotní 
pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvý-
znamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv 
na území ČR. V současnosti má více než 1,3 
milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní 
pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního 
titulu Czech Superbrands 2017 a 2018.

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!
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pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

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

Požadujeme chuť pracovat, praxi v oboru.

Nabízíme plat 30.000,-Kč 

a výborný kolektiv

HLEDÁME HLEDÁME KKUCHAŘE!UCHAŘE!

Tel. 775 11 77 88Tel. 775 11 77 88
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Objevili historickou studnu. 
Za radnicí

Dětský karneval

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

- 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

 Asi 280 účastníků navštívilo v neděli 11.2.2018 v odpoledních hodinách v sále Katolického domu 
v Blansku již tradiční dětský karneval pořádaný Kolpingovou rodinou Blansko a Společností Kato-
lického domu. 

 Letošním tématem byl Les, 
moderátoři s lesními pomocníky 
měli pro děti na podiu připraveno 
plno her o pěkné hračky, nechy-
běla ani sladká odměna za účast. 
V mezičase se mohly děti vyřádit 
tančením v sále nebo se zúčastnit 
soutěží v přísálí. Předsálí bylo 
zaplněno každoroční bohatou 
tombolou.
 Na závěr patřilo podium těm 
nejmenším, kteří ostatní potěšili 
básničkou či písničkou. Karneval 
pak jako obvykle vyvrcholil vyhlá-
šením nejhezčích, nejmladších 
a nejstarších masek. Odměnu 
za nejstaršího zamaskovaného 
účastníka si odnesla jedna z 

maminek Jitka Slaná v masce 
čarodějnice. Nejmladším odmě-
něným byl 4 měsíční Vojtíšek 
Dyčka převlečený za medvídka. 
Jako nejhezčí masky (výběr byl 
jako vždy velmi těžký) byly vy-
hodnoceny a odměněny tři děti: 
Štěpánek Jan (2 roky) – ovečka, 
Jakub Košábek (8 roků) – tank a 
Nikča Vondrová (9  roků) – levi-
tující dívka.
 Pro děti i dospělé bylo připrave-
no příjemné odpoledne plné her 
a zábavy. Moc děkujeme všem 
organizátorům, kteří obětují svůj 
čas a dělají radost ostatním.

-jk-

 Nový objev učinili dělníci při terénních úpravách venkovního prostoru v zadním traktu blanenské 
radnice. Je jím stará studna s křišťálově průhlednou vodou. O její existenci nemělo vedení města 
ani tušení. 
  „Při srovnávání terénu došlo k odhalení 
betonového poklopu a po jeho odstranění byla, 
k údivu nás všech, objevena studna, o které 
ve stávající stavební dokumentaci neexistuje 
žádná zmínka,“ uvedl vedoucí odboru komu-
nální údržby Martin Sklář. „Předpokládáme, 
že pochází z minulého století, její obvod je 
totiž vykládán kameny, viditelné jsou i staré 
výpažnice,“ dodal. Podle počátečních odhadů 
je její hloubka minimálně pětadvacet metrů. 
 Co bude se studnou dále, o tom budou radní 
rozhodovat v nejbližší době. Prozatím je z 
bezpečnostních důvodů uzavřená betonovým 
poklopem. 
 K odhalení došlo při pracích spojených s 
revitalizací venkovního areálu městského 
úřadu. Prostor bude osazen novou zelení a 
květinami a součástí upravené plochy by měly 
bít i bikeboxy pro úschovu kol. 

-mha-
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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
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NOVE
míchání
autolaku

ˇ

• 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

Zdravotnický ples se vydařil
 V pátek 16. února 2018 proběhl již tradiční Zdravotnický ples, pořádaný Nemocnicí Blansko ve spo-
lupráci s Českou lékařskou komorou. 

 Zdravotnický ples podruhé zahájila a roztančila 
skupina Arcus, která si i letos okamžitě získala nad-
šení všech zúčastněných. Od prvního tónu po ten 
poslední zela všechna místa k sezení prázdnotou a 
naopak taneční parket praskal 
ve švech. Součástí programu 
byla i vystoupení. Po ofi ciálním 
zahájení plesu ústy ředitelky 
nemocnice, MUDr. Vladimíry 
Danihelkové, se v sále vystří-
dali profesionální taneční školy 
Starlet Brno a exhibice biketria-
lu v podání několikanásobného 
mistra světa v tomto sportu 
– blanenského rodáka Vaška 
Koláře. S půlnocí přišlo na řadu 
losování hlavních cen tomboly. 
Letos jich bylo 16 a šanci vyhrát 
měl opravdu každý, protože 
hlavní ceny losujeme ze vstu-
penek. Také bylo nachystáno 
více než 500 zajímavých cen, 
které mohli hosté plesu vyhrát 

v tombole. Tím ale výčet programu nekončí. K dispo-
zici byla i profesionální vizážistka, která svým umem 
zkrášlila nejednu ženskou tvář, poradila jak pečovat 
o pleť a jaká barva rtěnky které dámě nejvíc sluší. 
 Naprostým trhákem večera byl profesionální foto-
koutek Kouzelné zrcadlo CM Optik s řadou vtipných 
rekvizit. Kouzelné zrcadlo totiž povzneslo zábavu s 
fotokoutkem na nejvyšší úroveň! Nadupané nejmoder-
nějšími technologiemi, s nabídkou interaktivní animace 
i se zvuky, které zájemce provázejí během focení. 
Jedná se o žhavou novinku – novou úroveň fotobud-
ky. Každý navíc obdržel ihned po vyfocení tištěnou 
podobu fotografi e, a to zcela zdarma. Všichni, kteří 
zadali u čísla své fotky e-mailovou adresu, obdrží své 
fotografi e na zadaný e-mail. Výběr z fotokoutku bude 
zveřejněn v albu na facebooku Nemocnice Blansko. 
 Závěrem je třeba říci, že takovéto akce jsou velice 
náročné, a to jak organizačně, tak i fi nančně. Ob-
rovské poděkování patří všem, kteří se na realizaci 
Zdravotnického plesu podíleli - jak generálním part-
nerům, tak i všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli 
do tomboly. Této pomoci si nesmírně vážíme, bez ní 
by to nešlo! 
 Poděkování patří ale také všem účastníkům plesu, 
protože letošní rekordní účastí potvrdili, že Zdravotnic-
ký ples má bez debat své nezastupitelné místo mezi 
kulturními akcemi v Blansku. Obzvláště děkujeme 
účastníkům z řad zaměstnanců nemocnice, protože 
primárně pro ně tuto akci chystáme a jejich přítomnost 
v čím dál větším počtu je pro nás nesmírně cenná 
zpětná vazba. 

-ko-



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

723. února 2018

* Lyže, boty, brusle, snowboardy, půjčovna lyží!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* STP na Těchově pro výstavbu RD. Všechny IS a pří-
stupová komunikace před pozemky. Tel. 736529239.
* JÍZDNÍ KOLO crossové pánské zn. CTM STREEM 
barva červeno/černá, úplně nové nejeté, kompl. vy-
bavené (blikačky, computer, blatníky, atd.) levně pro-
dám za 6.600 Kč jako nevhodný dar. Tel. 773228170.
* Lyže s vázáním: Rosignol 160 cm za 550,-, Artis 
175 cm za 330,-, retro Champion 140 cm  za 110,- a 
lité přeskáče vel.7-8 za 440,- Kč. Tel. 737622786.
* Klávesy Yamaha (v záruce, vhodné pro žáka ZUŠ 
i pokročilejší hráče), dětskou "rostoucí" židličku (pro 
děti 2-6 let, masiv), autosedačky. Cena dohodou. 
Kontakt: klient777@seznam.cz 
* Dlouhé svatební šaty smetanové barvy, zn. Verino 
(vel. 38, výška 160-170 cm), tříčtvrteční rukávy, 
krajka+ šifon. Prodám společenské šaty krémové 
barvy (vel. 38), délka po kolena, vzadu na šněrování. 
Včetně bolerka. Tel. 723886646.
* Krémovou pelerínu s jemným kožíškem (univerzální 
velikost) a saténové krémové lodičky (vel. 37). Tel. 
723886646.

      PRODEJ    

* Koupím garáž v Blansku. Tel. 605165633.
* Hledám zahradu/pozemek v Blansku a okolí. Tel. 
723486026.
* KOUPÍM i bez TP Škoda 110r - Rapid, Simson, Jawa, 
ČZ, Babeta, Pařez, Mustang  a jiné. Tel. 736741967
* KOUPÍM i bez TP Škoda 110r - Rapid, 100, 1000MB, 
Simson, Jawa, ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, 
Mustang, Pionýr,, Octavia, Velorex, Lada, Trabant, Fiat 
500, vozík PAV za motocykl, malo - traktory, Tera - vari, 
HAKI lešení a jiné. Tel. 736741967.
* Našel by se prosím někdo, kdo daruje mladému 
akvaristovi akvárium, topítko či jiné příslušenství? 
Tel. 737002332.
* PÁNSKÉ SAKO, kdo postrádá po Hasičském plesu v 
Dělnickém domě 09.02.2018? Tel. 606722724.
* Koupím otočnou dřevěnou stoličku ke klavíru. Tel. 
724027382.

      RŮZNÉ    

BLANKA OZNAMUJE
Aktuální předprodej:
Na motorkách kolem světa s Mirkou Neubauerovou 
– 4. 3. 2018 v 16:30 h, Hospůdka Na Točně, Těchov. 
Cena 100 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.
Proměny Hany Korčákové s Big Band ZUŠ Jedovnice 
– 3. 4. 2018 v 19:00 h, Dělnický dům, Blansko. Cena 
150/200 Kč.
90's dance music & Lunetic – 13. 4. 2018 od 21:00 h, 
Dělnický dům, Blansko. Cena 200 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, kos-
tel – 26. 4. 2018 v 18:00 h, 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 – 29. 9. 2018 v 
10:00 h, Kino Blansko. Cena 170 Kč, děti do 3 let vč. 
zdarma. 

Aktuálně v prodeji:
Turistická vizitka – Býčí skála. Cena 12 Kč
Turistická vizitka – Blansek. Cena 12 Kč
Plátěná taška Blansko - 100% bavlna, barva aqua 
modrá. Cena 49 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

MAS Moravský kras: výběrové řízení

Basketbalisté jako den a noc

Kamélie v zámeckých sklenících

Přečtěte si
naše noviny
na internetu! 

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

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

Alexandria * Blue Style * Čedok * Exim * Firo * Fischer * Neckermann * Victoria...

EGYPT*EMIRÁTY*DOMINIKANA*MEXIKO*KAPVERDY*ZANZIBAR
  

!!! SLEVY !!! SLEVY až 34%až 34% POKRAČUJÍ – VYUŽIJTE  POKRAČUJÍ – VYUŽIJTE do 28.2. do 28.2. !!!!!!
LÉTO: BULHARSKO,ŘECKO, TURECKO–dítě ZDARMA! 

ŠPANĚLSKO MAR MENOR – ráj mezi 2 moři: lety z BRNA!

LUXUSNÍ PLAVBY EVROPOU I EXOTIKOU 2018/ 2019LUXUSNÍ PLAVBY EVROPOU I EXOTIKOU 2018/ 2019

Šlágr dovolená 50+ EXLUZIVNĚ JEN U NÁS!Šlágr dovolená 50+ EXLUZIVNĚ JEN U NÁS!
Pomůžeme splnit Vaše přání, naše věrnostní slevy se Vám vždy vyplatí! 

DO SVĚTA OD NÁS = 26 let GARANCE PRO VÁS!

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 

 Dva zápasy s naprosto odlišným průběhem i výsledkem mají za sebou nejmladší basketbalisté 
klubu BBK Blansko. 

 První zápas ve Žďáru nad Sázavou vyhráli suve-
rénně rozdílem 37 bodů, ten druhý ale prohráli o dva 
koše. Domů odjížděli s pocitem velké křivdy. Mezi 
zápasy totiž došlo k výměně jednoho ze sudích, což 
se projevilo naprosto odlišným metrem posuzování 
zákroků na obou stranách. I přes porážku zůstal bla-
nenský tým v čele skupiny o 7. – 11. místo oblastního 
přeboru.

Výsledky U11:
BK Žďár nad Sázavou - BBK Blansko  25 : 62
BK Žďár nad Sázavou - BBK Blansko  39 : 35
Body celkem:
Růžička 28, Cápek 19, Matuška 18, Přichystal 10, 
Hédl 7, Zeman 5, Kříž D. 4, Fořtík, Jirků, Žampach 
po 2b.

 Naopak bezproblémový průběh měly dva zápasy 
týmu do 13 let. Domácí blanenští hráči si bez potíží 
poradili dvakrát s Vyškovem a ve skupině o 5. – 9. 
místo oblastního přeboru jim patří druhá příčka.

Výsledky U13:
BBK Blansko - BK Maják SVČ Vyškov 39 : 14 

BBK Blansko - BK Maják SVČ Vyškov 46 : 19 
Body celkem: 
Ježek 22, Konečný 17, Ondrová A. 14, Kaldová, On-
drová D., Kraváček, Moll a Tyleček po 6, Sedlák 2b.

-kaj-

 Hledáte práci nebo toužíte po změně? Místní akční skupina Moravský kras se sídlem ve Sloupě hledá 
zaměstnance pro práci na plný úvazek. 
 Jste samostatní, aktivní, pracovití a komunikativní? 
Je na vás spolehnutí a rádi práci dotahujete do konce? 
Chcete se podílet na rozvoji regionu? Máte vztah k 
tradicím a kultuře regionu Moravský kras? Jestliže vás 
ještě ke všemu láká práce v neziskové organizaci za-
bývající se administrací evropských dotací a realizace 
vlastních projektů, je to práce přesně pro vás! 

Pracovní náplň:
Realizace rozvojové strategie
Příprava a vyhlašování výzev v rámci programových 
rámců strategie (PRV, IROP, OP ZAM, OP ŽP)
Administrace projektů
Konzultace a poradenství pro žadatele
Koordinace a řízení projektů
Vyhledávání dotačních příležitostí

Monitoring území a sběr dat
Organizace akcí
 Budete moci samostatně pracovat na zajímavých 
projektech s možností realizace vlastních nápadů, a 
to v příjemném prostředí a v dynamickém kolektivu. 
Získáte mnoho odborných kontaktů a budete mít 
možnost dalšího vzdělávání (cizí jazyky, manažerské 
a lektorské dovednosti). K dispozici budete mít note-
book a mobil. 
V případě zájmu zašlete průvodní dopis a váš živo-
topis s fotografi í do 28. 2. 2018 včetně případných 
dokladů o zkušenostech s přípravou administrací 
projektů Programu rozvoje venkova, OP Životní 
prostředí, OP Zaměstnanost nebo IROP na email: 
masmk@seznam.cz. K pohovoru budete pozváni. 
Více informací na www.mas-moravsky-kras.cz. 

 Zaměstnanci zámku každý rok 
přicházejí se speciální výstavou, 
kdy květy kamélií vyzdobí komnaty. 
Letos bude tato expozice tematicky 
zaměřena na spojení kamélií a por-
celánu. Výstava s názvem Kamélie 
v porcelánu bude probíhat od 9. do 
18. března (kromě pondělí 12. 3.). V 
sobotu a neděli od 9 do 17 hodin, od 
úterý do pátku od 9 do 16.30 hodin. 
 Kvetoucí kaméliové keře, pěsto-
vané v zámeckém zahradnictví, vy-
zdobí knížecí apartmány i hostinské 
pokoje prvního patra zámku. Roz-
sáhlá kolekce evropského, čínského 
a japonského porcelánu pochází z 
bohatých sbírek rájeckého zámku 
a doplní ji i exponáty z depozitářů 
zámku. 

-mha-

 Skleníky rájeckého zámku opět po roce lákají k prohlídce kvetoucích kamélií. Otevřeny budou 
až do konce března denně kromě pondělků vždy od 9 do 15 hodin, kdy je také k dispozici odborný 
výklad a možnost poradenství a zakoupení jarních květin a kamélií. 

Promítej i Ty!
 Zapojte se s námi do projektu Promítej i Ty, který 
založila společnost Člověk v tísni.
 Jedná se o veřejné promítání nejzajímavějších 
a nejpoutavějších fi lmů z fi lmového festivalu Jeden 
svět. Jedná se převážně o dokumentární fi lmy s te-
matkou lidských práv, ekologie, sociálního vyloučení, 
seniorů apod.
 Pokud vám tedy problematika lidských práv není 
cizí a chcete se dozvědět více o jiných kulturách nebo 
už vás jenom nebaví povalovat se doma a koukat 
na fi lmy na malé obrazovce notebooku, neváhejte 
a přijďte! Promítání je samozřejmě bezplatné a 
přístupné všem, co mají zájem.
 Prvním fi lmem budou Ohrožená semínka. Promítat 
budeme v sobotu 24.2. od 15.00.
 Neseďte doma a přijďte!

Městská knihovna Blansko
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23. února 20188

Charita chystá sbírku oblečení 
a uvítá dobrovolníky

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

PŘÍMĚŠŤÁKY
 V NEMOCVIČNĚ
  pro děti od 6 do 12 let

Turnusy: 16. - 20.7. 2018 
    06. - 10.8. 2018
    13. - 17.8. 2018
-  turnus od pondělí do pátku, denně od 7.00 do 15.30 hodin
-  cena turnusu 1 600,- Kč (zahrnuje pitný režim, dopolední a odpolední svačinku, 
 oběd, 1x výlet, tréninkový plán a aktivity)
-  přihlášky k dispozici koncem března 2018 na: www.nemocvicna.cz, www.nemobk.cz 
 a osobně na recepci Nemocvičny
-  termín pro odevzdání závazné přihlášky a platbu: do 15.5.2018
- více informací na: ostra@nemobk.cz, tel.: 725 444 070, 720 987 564

Zaměříme se na na protažení těla a pohybové základy dobré pro kondici a rozvoj Vašich dětí. 
Samozřejmě vše zábavnou formou!  
Nebudou chybět základy gymnastiky, aerobní cvičení, rozvoj vytrvalosti, samostatnosti, 
sebedůvěry dítěte a v neposlední řadě začlenění se do kolektivu. 

Naším cílem je naučit děti lásce ke sportu a pohybu.

NOVINKA!

Na všechny děti se těší tým Nemocvičny
Smetanova 8, Blansko  |  www.nemocvicna.cz  |  tel. 720 987 564

O Vaše děti se postará trenér Nemocvičny, instruktor a zdravotník 

- všichni zaměstnanci Nemocnice Blansko! 

Náš tým: DENISA, HYNEK, BARČA, JOLANA a KATKA

 Nevhodné vánoční dárky, oblečení, elektroniku a další věci, které doma už překážejí, můžete darovat 
do první letošní charitní sbírky ošacení. Oblastní charita Blansko ji pořádá ve středu 28. února na 
čtyřech místech okresu. 

 „Tentokrát bude čtvrtletní sbírka šatstva v Blansku 
na ulici Jasanové vedle nábytku Nejči, ve Staré Fab-
rice a na faře, v Boskovicích na faře a v Betany a ve 
Sloupě a v Kunštátě na farách,“ upřesňuje vedoucí 
Charitního šatníku František Jahoda. Konkrétní časy 
sběru najdou zájemci na internetových stránkách 
www.blansko.charita.cz.
 Do sbírky uvítá Charita veškeré použitelné oble-
čení a obuv, praktické věci do domácnosti, drobnou 
elektroniku, ledničky a nábytek. „Zájem je také o 
koberce. Kdo má nějaký nepoužívaný doma a nemá 
jej jak dovést, můžeme mu v rámci služby ASITAXI 
zajistit odvoz,“ doplňuje František Jahoda.
 Darované věci využijí tradičně klienti charity, 

například lidé bez domova nebo matky z azylových 
domů, a sociálně slabí lidé z regionu. Ti si můžou 
do charitního šatníku přijít vybrat v pondělí od desíti 
dopoledne do půl šesté odpoledne. Věci do šatníku 
doplňují charitní pracovníci každý týden. Kromě 
Charitního šatníku v Blansku na ulici Jasanové vedle 
nábytku Nejči nově otvírá blanenská charita Charitní 
pomoc také v Boskovicích poblíž Betany. Stejně jako 
v Blansku bude sloužit pro sociálně slabé lidi z okolí. 
 Protože po sbírce je s tříděním oblečení a věcí do 
domácnosti pro potřebné dost práce, uvítá Oblastní 
charita Blansko na pomoc dobrovolníky, kteří by 
chtěli se zpracováním darovaných věcí pomoci.

Vladěna Jarůšková


