
Výstavba bytů 1-2+kk Ráječko, od 26 m2, 
výtah, balkon, parkování u domu, zahájení 
v 7/2016... NC (dle PP) – od 943 tis. Kč 

www.mikark.cz

NABÍZÍME PRÁVNICKÝ SERVIS, OCENĚNÍ A ENERGETICKÉ ŠTÍTKY

HLEDÁME   PRO  NAŠE  KLIENTY  BYTY  A  DOMY  NA  PRODEJ

Prodej bytu 1+1 OV Blansko – Jasanová, 
35 m2, 6. NP, výtah, plastová okna, balkon,
dům před revitalizací... NC – 999.000 Kč

- Prodej STP Blansko – Zborovec, 1.544 m2, IS, výhled  na J-Z... NC – 1.350 Kč/ m2

- Prodej pozemků na RD Černá Hora – až 2.514 m2, IS, + starý RD...NC – 950 Kč/ m2

- Prodej STP na RD Blansko – Pod Sanatorkou, 503 m2, studna...NC – 3.800 Kč/ m2

- Prodej provozovny Brno – Bystrc, 32 m2 , přízemí, výloha, WC...NC – 1 350.000 Kč

- Nájem 2 kanceláří Blansko – centrum, od 20 m2, 2.NP...NC – od 3.500 Kč vč. ink. 

- Výstavba RD 2+1 Blansko – Češkovice, + poz. 400 m2, na klíč...NC – 1,59 mil.Kč 

- Užívání bytu 1+kk Blansko – Na Pískách, 28 m2, 2.NP, výtah...NC – 5.800 Kč vč. ink. 

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

Na jarní úklid se každoročně těším. Znamená pro mne, že zima je pryč, přichází teplejší 
dny a já mám daleko větší chuť do práce a do života vůbec. Dělat pořádek znamená, že 
někdo před tím musel udělat nepořádek. V mém případě jsem to já sám. Během roku 
dokážu v garáži a dalších technických prostorách našeho domu, kam chodím především 
já sám, nahromadit pěknou kupu krámů. Jsem od přírody bordelář, tak to prostě je a v 
podstatě se s tím nesnažím ani nijak bojovat. Prostě jednou za rok udělám generální 
úklid a potom se několik týdnů kochám pořádkem, který jsem vlastnoručně ve svém 
království nastolil.
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Nezávislý čtrnáctideník Blanenska

 Stánek s kebabem je taky bezva věc. Mám radost z 
toho, že majitel stánku prosperuje, využil díru na trhu 
a občerstvuje o víkendech v noci adolescenty, kteří 
posilněni alkoholem brázdí městem a nepohrdnou v 
pozdní noční či brzkou ranní hodinu něčím teplým 
do žaludku. A přestože náměstí je plné odpadkových 
košů, které bývají pravidelně vysypávány, odhazují tito 
strávníci zbytky jídla, ubrousky i plastové tácky, kam je 
zrovna napadne. Správně – za to nemůže provozovatel 
stánku, ale mladí nezodpovědní lidé, kterým je zjevně 
jedno, že hned ráno tudy půjde někdo na nákup a 
první, co mu pokazí den, bude rozmáznutý kus bagety 
s majonézou na botě.
 Jsou na vině Technické služby? Přestože se v 
Blansku najde pár míst, které jsou léta přehlíženy (na-
příklad na parkovišti vedle Dvorské školy) a některá 
místa by chtělo vysmýčit častěji, přijde mi, že hlavně 
lidi kolem dělají pořád větší nepořádek. Je jen na nás, 
jak zodpovědně se budeme chovat vůči ostatním. 
Na začátku jsem napsal, že jsem bordelář, ale to, že 
jsem lehce nedbalý doma, ještě neznamená, že budu 
páchat nepořádek všude, kam přijdu. 
 Proto by každý z nás měl začít dělat jarní pořádek 
hlavně u sebe v hlavě, sáhnout si do svědomí a 
vykročit z domova s myšlenkou, že ode dneška se 
bude chovat jako normální člověk. A pro ty, kterým 
to stále nedochází, mám jedno doporučení: vezměte 
doma odpadkový koš a celý jeho obsah vysypte do 
obýváku na zem. Jak se vám to líbí?

Martin Müller

 Lidé jsou různí. Mám kamarády, 
kteří by nikdy nehodili na zem vajgl, 
papírek od žvýkačky nebo dokonce 
plechovku od piva! Kdyby takoví byli 
všichni, jak skvěle by se nám žilo! 
Stačí se rozhlédnout kolem sebe. 
Blanenská přehrada, zámecký park, 
prostory některých dětských hřišť 
(například pod hřbitovem) a mnoho 
dalších míst, která často slouží jako 
místa setkávání, místa, kam chodí děti 
i dospělí za zábavou a odpočinkem. 
Tady všude je pěkný svinčík.
 Nedávno jsem šel se svým dvanác-
tiletým synem z Wanklova náměstí do 
pekařství a použili jsme východ za bý-
valou spořitelnou. Takový nepořádek, 
jako je tady, se jen tak nevidí. Všude 
poházené papíry, plechovky, nedopalky, plastové lahve, 
rozbité sklo. Na zemi jsem dokonce zahlédl injekční 
stříkačku, jejíž přítomnosti jsem ihned využil k malému 
protidrogovému školení pro synka, který takovou věc 
viděl poprvé v životě. Humus.
 Psí exkrementy jsou také stále aktuálním a živým 
tématem. Pravdou je, že v posledních letech toula-
vých psů na ulicích našeho města výrazně ubylo a 
díky osvětě, snad i lepšímu vztahu majitelů psů k této 
problematice a jejich větší ukázněnosti, jsou dnes o 
něco čistší chodníky. I přesto však neabsolvujeme 
jedinou procházku městem, aniž bych musel rodinu 
navigovat bezpečnou trasou okolo čerstvě nakyda-
ných hromádek od psích mazlíčků. Tohle je pro mne 
zcela neomluvitelné a každý, kdo si pořídí psa, by měl 
automaticky počítat s tím, že po něm také uklidí. Není 
nic lepšího, než si takovou voňavou nádheru nabrat 
na botu a přinést si ji například do automobilu. Každý 
víme, o čem je řeč. 
 To, že pejsci mají zakázaný vstup na naši blanenskou 
přehradu, někteří páníčci také ignorují. Psa si přivedou, 
vykoupou a nechají jej v klidu vykonat potřebu třeba 
někde u minigolfového hřiště. O tom, že na přehradě 
běžně pobíhají psi bez vodítka, se nebudu zmiňovat 
už vůbec. Nemám nic proti tomu, když někdo pustí psa 
na volno někde v lese, ale proč jej nechat bez košíku 
volně pobíhat v zóně, kam vůbec nemá přístup a navíc 
tu chodí rodinky s dětmi? Mám moc rád psy, ale tohle je 
skutečně moc. Upřednostňovat zájmy a potřeby svých 
mazlíčků na úkor ostatních – to tedy skutečně ne…

Splav. Tohle místo jsem kdysi Splav. Tohle místo jsem kdysi 
považoval za jedno z nejhezčích v Blansku.považoval za jedno z nejhezčích v Blansku.

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

Rozsáhlá rekonst., vytápění na plyn a TP.

cena: 890.000,- vč. prov. tel: 775 246 549

RD 3+1 VELKÉ OPATOVICE, CP 100 M2 CHATA 3+1 VELENOV, CP 1310 M2

Celoročně ob., novostavba, dvě koupelny.

cena: u makléřky tel: 775 246 549

G G

Balkon, původní stav, nízké náklady.

cena: 1.799.000,- Kč tel: 775 582 092

BYT 3+1, NÁM. REPUBLIKY, BK, CP 68 M² BYT 3+KK, BLANSKO, CP 85 M²

Prostorný, šatna, výborný stav.

cena: u makléřky tel: 775 582 092

G G



V nemocnici zdarma 
vyšetřili ledviny

18. března 20162

Služby městského úřadu 
oznámkovalo 178 lidí Zaplať kávu básní

Kde vás nechají se zasnít
a útratu platit básní?
Oslavte Světový den poezie
v Cafi scu, tam to prostě žije! 
 Cafi sco má pro vás dárek k oslavě Světového dne 
poezie. Přijďte v pondělí 21. března do kavárny, dejte 
si oblíbenou kávu nebo čaj a jako jediný den v roce 
zaplaťte místo peněz vlastními emocemi. Dostanete 
lísteček na psaní a při kávě nějaké ty verše jistě přijdou 
samy! Nechte se inspirovat chutí, vůní, sluníčkem, 
dobrou náladou… pište o čemkoliv. 

Blanenský básníkovník 
rozkvete

 Kdo v týdnu od 21. března od pondělí do pátku zavítá 
před blanenskou radnici na náměstí Svobody, objeví 
tam zvláštní strom, na kterém se urodily básničky. 
Nebudou tam jen tak na ozdobu, ale proto, aby udělaly 
radost čtenářům. Kdokoliv si může ze stromu utrhnout 
papírek s verši a nechat se pohladit po duši. A pokud 
se vám bude báseň líbit, vezměte si ještě jednu. 

Světový den Downova 
syndromu

 V pondělí 21. března od 15.00 do 18.30 hodin se 
blanenský zámek promění v místo oslav Světového 
dne Downova syndromu. Budou připraveny projížďky 
kočárem pro děti i dospělé s parkovištěm u Sýpky. V 
16.30 se pak uskuteční vernisáž výstavy velkoplošných 
fotografi í dětí s Downovým syndromem a představení 
fotoknihy Pozor, vyletí kůň! za přítomnosti náměstka 
hejtmana Jihomoravského kraje Marka Šlapala. V 
18.00 začne na zámeckém nádvoří vystoupení skupiny 
Štvanci s ohňovou show. Občerstvení zajištěno, vstup 
volný. 

Velikonoční muzeum
 Ve středu 23. března zve Muzeum Blanenska k 
prohlídce zámku s velikonoční výstavou a tvořivými 
dílnami. „Po celý den budou v Muzeu Blanenska zruční 
řemeslníci předvádět tradiční zdobení kraslic různými 
technikami, pletení košíků a pomlázek, paličkování, 
zdobení perníčků, výrobu panenek ze šustí, ozdob z 
korálek a vizovického pečiva a mnoho dalšího,“ uvedla 
ředitelka muzea Pavlína Komínková. Děti si budou moci 
vyzkoušet techniku reliéfní voskované batiky a vyrobit 
si něco z korálek. Vstup na řemeslné prohlídky zámku 
bude zdarma.

Loutky v Muzeu
 Ve čtvrtek 31. března bude v muzeu zahájena výsta-
va loutek z brněnského divadla Radost. V 16.30 začne 
divadelní představení pro děti Pohádka z kuchyně, 
kterou zahrají Nika Lárová a Jiří Daniel. Nebude chybět 
ani tvořivá dílna a v 18.00 hodin na vernisáži vystoupí 
žáci Základní umělecké školy Blansko. Výstava potrvá 
do 22. června.

Facka v Kolárce
Místo konání: Kollárova 8, Blansko
Datum konání: 27.3.2016, 10:30

 Další představení z cyklu Nedělní koláče nazvané 
Facka. Dva klauni, Tůdle a Nůdle, utíkají z cirkusu a 
zakládají si společně s dětmi svůj vlastní cirkus. 
 Didaktické představení založené na cirkusových do-
vednostech, improvizaci a vzájemné interakci s dětmi, 
při kterém se leccos dozvíte a něco nového naučíte. 
Scénář, režie, výprava: Divadlo Facka
Hrají: Sergej Sanža, Michal Bumbálek. Vstup 50,-
Akce se koná za fi nanční podpory města Blanska.

Freddieho sloupek
Nástrahy cizích jazyků 
a kouzlo nechtěného…

 Na svých častých cestách do cizokrajných zemí jsem byl 
svědkem již mnohého. Spustu humorných situací přinesla 
větší, či menší jazyková bariéra, její obětí se pak často 
stával jeden kolega, který prostě na jazyky neměl buňky a 
díky tomu nebylo nikdy daleko k „ostudě“.
 Zážitků z cest je přehršel, začínám je sepisovat a vytvářet 
(doufám, že zábavnou) sbírku, ve formě povídkové knihy. 
Zatím jsem asi ve třech čtvrtinách. Ale zpět k těm peripetiím. 
Přísahám, že si nevymýšlím, ale následující příhoda se 
opravdu přesně takto odehrála…
 Bylo to na Mnichovské výstavě informačních technologií 
„Systems“ a místo i jména jsou pro jeho vyznění velmi dů-
ležité. O nechtěně zábavnou vsuvku se opět postaral onen 
kolega, říkejme mu třeba Josef. 
 Začalo to nevinně. Chtěli jsme se podívat na zajímavou 
expozici v jednom z pavilonů a on nás hodlal doprovodit, jen 
co nechá u hostesky vzkaz pro člověka, který ho údajně má 
navštívit. Prý pro jistotu. Ponechám pro tentokrát stranou 
spekulaci o tom, kdo by mohl mít o setkání s naším kolegou 
zájem, ostatně v Německu je možné cokoli. Byla to spíš 
forma i obsah jeho požadavku.
 Neovládaje zcela německou konverzaci, snažil se slečně 
hostesce vzkaz předat co nejsrozumitelněji a jako téměř 
každý, kdo pozná, že mu cizinec ne příliš rozumí, mluvil  
v-e-l-m-i   p-o-m-a-l-u, s náležitou dikcí a VELMI NAHLAS. 
 Bohužel však stále česky.
 „Slečno JÁ, Ich“, ukázal na sebe, „Já jsem Novák. 
NOVÁK!“ pauza, „Musím teď na chvíli odejít pryč, AUS“, 
doplňuje slova gestem prstů znamenajících chůzi. „Ale hned 
se vrátím, za chvíli, jo? Zurück Zofort, já.“ Na mistrné pro-
pojení české i německé konverzace jsme uznale pokyvovali 
hlavou. „Herr Heydrich warten, hier. Na mě. Chvilku. Bitte. 
Danke.“ a unaveně pak už česky spíš pro sebe rezignovaně 
uzavře, „No prostě, kdyby mě tady hledal pan Heydrich, tak 
že se hned vrátím...“
 Uznáte jistě sami, že tuto větu prostě nešlo nechat bez 
komentáře. „Josefe, myslím, že je dobře, že se jmenuješ 
zrovna Josef Novák a ne kupříkladu Jan Kubiš, protože v 
tom případě si nejsem jistý, že by tady na tebe pan Heydrich 
dobrovolně počkal, zvlášť, kdyby věděl, že sis odskočil právě 
do pavilonu D“.
 „A to jako proč?“ ptá se zvědavě kolega.
 „No protože v pavilonu D jsou k vidění, mimo jiného, i 
lehké palebné zbraně a jestli zná tvůj návštěvník jen trochu 
historii, měla by mu dějinná souvislost dojít a ty by ses 
nemohl vůbec divit, kdyby na tebe po návratu nečekal on, 
ale spíš německá policie...“
 Takže takto jsme si žili… Hezký den...

Freddie (freddiemail@email.cz)

- 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

 Jak zlepšit úroveň služeb Městského úřadu Blansko? Svoje postřehy a náměty mohli lidé v průběhu 
ledna a února zaznamenat do dotazníku a odevzdat jej na radnici nebo odeslat elektronicky. Možnosti 
podílet se na vývoji jednotlivých služeb využilo 178 lidí, což je necelé jedno procento obyvatel města. 

 V anonymní anketě mohli respondenti oznámkovat 
stupnicí od jedné do pěti jako ve škole jednotlivé 
oblasti služeb městského úřadu. Vedení města se 
ptalo například na spokojenost občanů s kvalitou 
poradenství či přístupem úředníků, s prací městské 
policie. Dotazník se dotkl také témat, jako Zpravodaj 
města Blanska, Televize Blansko nebo průhlednost 
veřejných zakázek. 
 „Nejlépe hodnocenou oblastí byla činnost in-
formační kanceláře Blanka, což se nám objevuje 
každým rokem. Nejhůře na tom byla oblast přímého 
rozhodování občanů na záležitostech města Blan-
ska. Myslím si, že dotazníkové šetření jako celek 
nedopadlo nejhůře. Ale musím přiznat, že některé 
věci, které z něj vyplynuly, jsou určitě ke zlepšení,“ 
okomentoval starosta Ivo Polák výsledky šetření s 

tím, že vedení města se 
bude jednotlivými okruhy 
v nejbližší době zabývat 
na svých jednáních. 
 Některé z postřehů a 
námětů občanů vyzýva-
jí například ke zlepšení 
reakcí na podněty na 
Zmapujto.cz, k přidání 
odpadkových košů u 
prodejny Hruška či re-
staurace Kebab, dále 
pak ke změnám systé-
mu parkování ve městě. 
Někoho trápí nedosta-
tečně udržované zelené 
plochy ve městě, někoho 
zase špatné osvětlení v 
centru města. Lidé také 
požadují častější dozor 
městské policie na ve-
řejných prostranstvích či 

rozšíření otevírací doby dětských hřišť i na zimní 
měsíce. 
 Příští dotazování však možná zaznamená změny. 
„Setkali jsme se i s názory, že se ptáme příliš na 
podrobnosti městského úřadu a že ne každý má v 
průběhu roku možnost a potřebu jednat na úřadě, a 
tím pádem nemůže hodnotit dotazník. Začínáme se 
proto zabývat myšlenkou, jestli dotazník pro příště 
trochu nezměnit a nezaměřit se spíš na fungování 
města a život v něm, na pořádek ve městě, investiční 
akce a podobně, což by mohlo lidi navést k tomu, 
aby dotazník vyplňovali častěji,“ uvedl tajemník bla-
nenské radnice Josef Kupčík. Ankety v dalších letech 
by tak mohly cílit na zjištění spokojenosti občanů s 
kulturou či sportem ve městě. 

-mha-

 Ve čtvrtek 10. března u příležitosti Světového dne ledvin měli lidé možnost nechat si bezplatně 
vyšetřit funkci ledvin. Zájem projevilo 146 lidí, z toho 46 mužů a 100 žen. 
 Stačilo přijít do blanenské nemocnice na lačno 
se vzorkem ranní moči. Následně zájemcům o vy-
šetření zdravotní sestřičky odebraly krev, výsledky 
se vyhodnocovaly na počkání a primářka oddělení 
Jindra Brabcová je s pacienty zkonzultovala. V pří-
padě patologického nálezu doporučila další postup. 
 Bez patologického nálezu odešlo z nemocnice 
deset vyšetřených osob. 
Sedmnáct pacientů do-
stalo doporučení k po-
drobnému vyšetření do 
nefrologické ambulan-
ce pro záchyt středně 
snížené funkce ledvin. 
Dvacet šest lidí s nor-
mální nebo lehce sní-
ženou funkcí ledvin bylo 
odesláno k příslušným 
specialistům (urolog, in-
ternista, diabetolog) pro 
další abnormality pro-
vedeného screeningu 
v souvislosti s různými 
rizikovými faktory. U tři-
adevadesáti lidí se pak 
objevily rizikové faktory, 
pro které byli doporučeni 
ke sledování praktickým 
lékařem v rámci preven-
tivních prohlídek. 

 Pětaosmdesátiletý Josef Hudec z Blanska se 
vyšetření zúčastnil poprvé. „Ještě jsem nikdy nic 
takového neabsolvoval. Slyšel jsem to v rozhlase, tak 
jsem si říkal, že to vyzkouším,“ řekl pacient s tím, že 
je rád, že vyšetření podstoupil. Jeho výsledky byly v 
pořádku. 

-mha-

POZVÁNKY

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
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Na kávě s Vaškem Kolářem
S Vaškem Kolářem jsem se původně sešel jen na krátké informativní schůzce. Nakonec se 
Vašek tak rozpovídal, že po hodině jsem měl dostatek materiálu na slušný rozhovor. O tom, 
jak se daří blanenskému mistru světa v biketrialu v našem městě obecně, bude právě dnešní 
rozhovor.

Sponzor rubriky:

novat každý den. Maximální forma by se měla dostavit 
v létě, kdy se jedou nejdůležitější závody, tudíž v době, 
kdy to nejvíce potřebuji.

 Naplánované to máš hezky…
 Když jsem byl mladší, tohle jsem vůbec neřešil. S 
přibývajícími léty se přípravou a laděním formy zabývám 
stále víc. Člověk nad tím přemýšlet musí, bez toho to 
nejde.

 V Blansku jsi se stal předsedou biketrialového 
klubu. Přibylo ti práce?
 Docela jsem se divil, kolik je s takovým klubem vyřizo-
vání a papírování. Naštěstí jsem si našel v řadách rodičů 
malých biketrialistů zdatné pomocníky, kteří se do dění 
v klubu aktivně zapojují. Velký dík patří zejména Jirkovi 
Sehnalovi, který mi pomáhá s nejnutnější administrati-
vou. Zde se skutečně jedná o spoustu práce, která není 
vidět, ale ve skutečnosti je pro klub velmi důležitá. 

 Co váš areál na Sportovním ostrově Ludvíka 
Daňka?
 Za minulého vedení klubu se tady udělala sice spousta 
práce, ale moje představa byla zcela odlišná. Na mé ná-
zory a nápady nebyl brán ohled. Například v posledních 
měsících starého vedení se tu udělalo více překážek pro 
parkour než pro biketrial, což mně nepřišlo správné.

 Dělíte se stále s parkouristy o tento prostor?
 Parkouristé tu od začátku v podstatě neměli co dělat, 
jelikož je to Trial Park. Tím, že Martin Kakáč jezdí i bi-
ketrial a dělá i parkour/freerun, tak se na parku začalo 
více skákat po nohách než na kole. Od té doby, co jsem 
převzal vedení klubu, to vypadá, jako bychom je odsud 
vyhodili, ale takhle to není. Snažili jsme se s nimi rozum-
ně domluvit na nějakých pravidlech, ale nakonec jsme se 

nerozešli v dobrém. Ještě 
před dvěma lety jsem si v 
našem vlastním trialovém 
parku díky parkouristům 
připadal, jako bych sem 
vůbec nepatřil, jako bych 
byl na návštěvě, přičemž 
to mělo fungovat přesně 
obráceně. Lítal mi při tré-
ninku balón kolem hlavy, 
z překážek lezly hřebíky 
a mně si chodil stěžovat 
pan Krejčíř, že mu lezeme 
na trávník baseballového 
hřiště. Malá bouda měla 
sloužit k odkládání batohů 
a pro odpočinek. Nejdřív 
byla bouda plná žíněnek, 
takže se do ní nedalo ani 
dostat. Potom tam parkou-
risté hráli hry na playstati-
on a naše děti z biketrialu to samozřejmě přitahovalo více 
než kolo. U boudy bylo rozbité okno od míče a opět to 
museli opravovit rodiče trialistů. Také se válely v boudě 
fl ašky od alkoholu, což opravdu není ten správný směr 
pro děti. Nechci si tu stěžovat a psát, jak jsou parkouristé 
špatní. Je mi to na jednu stranu líto, protože někteří z nich 
jsou moji kamarádi a rozhodně jsme nechtěli jako klub 
zakazovat někomu sportovat, ale opravdu jejich chování 
nebylo správné a nelituji toho, že trial park dnes slouží 
opravdu jen k trénování biketrialu a pořádání závodů.

 Jakým způsobem si tedy zvelebujete svůj trial 
park?
 Začali jsme už intenzivně pracovat, máme s tímto 
prostorem velké plány, ale to nepůjde ze dne na den. 
Chceme opravdu velké změny, pořádat zde závody a 
celkově pozvednout úroveň naší základny. Už loni jsme 
tu strávili spoustu dní tvrdou prací a letos v tom chceme 
pokračovat, i když je to opravdu složité. Každý víkend 
máme závody a pro mě je hlavní prioritou trénink, tudíž 
času není na rozdávání. Přibylo mnoho nových překážek, 
několik jsme jich opravili, spoustu dalších je připravených 
k instalaci, jelikož v květnu nás čeká mistrovství republiky 
a na podzim hry mládeže, které tu budeme pořádat. 
Koncem tohoto roku už to tu bude vypadat podstatně 
lépe, což je skvělé jak pro nás, pro členy klubu, tak i pro 
širokou veřejnost.
 Máme vymyšlené zcela nové překážky, designově 
zcela unikátní. Jedna překážka bude vypadat jako 
hrací karty, jiná jako domino, další třeba jako hrací 
kostky, tužky nebo zápalky. Čekáme, až skončí zima a 
postupně začneme pracovat. Na našich stránkách www.
biketrialblansko.cz se můžete podívat, jak by náš areál 
měl vypadat, až bude hotový.

 V posledních týdnech řešíte také jeden problém s 
černou stavbou – velkou boudou, která bez staveb-
ního povolení ve vašem prostoru vznikla. Jak k tomu 
došlo?
 Ano, to je pravda, zde jsme udělali velkou chybu a 
nepopírám ji. Původně jsme zamýšleli postavit jen docela 
obyčejný přístřešek na schovávání překážek a trénink 
pod střechou, když prší nebo sněží. Ovšem trochu se 
nám to vymklo z rukou a nakonec z toho vznikla stavba, 
která se malou pergolou skutečně nazývat nedá. Jsem 
si plně vědom toho, že jsme udělali chybu, i když jsme 
si ji zprvu neuvědomili, ale stalo se. Momentálně hala 
není hotová. Chybí dveře, okna, atd. Máme zažádáno o 
dodatečné stavební povolení, kde máme dodané veškeré 
podklady. Věřím, že vše dopadne dobře, přestože někteří 
naši „příznivci“ nám hází klacky pod nohy a rádi by nám 
uškodili. Byla by škoda zbourat stavbu, kterou tu nutně 
potřebujeme, a kterou jsme si ve svém vlastním volnu 
sami postavili. Také může sloužit v budoucnu jako hala 
pro trénink dětí a my ušetříme za pronájem místnosti na 
ulici Svatopluka Čecha.

 Jak probíhá zimní příprava v klubu biketrialistů v 
Blansku?
 Momentálně je v klubu okolo 14 dětí, se kterými trénu-
jeme čtyřikrát týdně. Přes zimu sice nejsou závody, ale 
o to víc se věnujeme přípravě na sezónu. Jednou týdně 
absolvujeme kondiční trénink v hale školy TGM, zbylé tři 
dny v týdnu se připravujeme na kole v menší místnosti 
na ulici Svatopluka Čecha, kterou máme pronajatou. 

 Skutečně se přes zimu nezávodí? 
 Opravdu jen zřídka. Teď jsme měli halový závod v 
Olomouci a v Prusicích u Prahy, ale pro mě je to spíše 
dobrý trénink. Když už jedeme někam na závody, bývá 
to většinou hodně volné, ale jako příprava pro prcky to 
funguje výborně. Mimo sezónu se více věnuji osobní 
přípravě – posilovna, kondička, atd. Co člověk nacvičí 
přes zimu, z toho potom těží během sezóny, už to mám 
vyzkoušené. V současnosti sednu na kolo tak dvakrát-
-třikrát týdně, abych to úplně nezapomněl. Ale už brzy 
začne být teplo, potom budu méně cvičit a na kole tré-

Linku důvěry loni 
využilo 1500 lidí

 Nestačím se divit, na co všechno najdeš ve svém 
kalendáři čas. Tohle se přece musí tvého tréninko-
vého plánu dotknout?!
 Snažím se, aby tomu tak nebylo, i když je pravda, 
že občas mi to malinko plány naruší. Rozhodně jsem 
brigádám nevěnoval tolik času, kolik většina rodičů na-
šich členů. A přestože by bylo logické, abych se věnoval 
především své vlastní přípravě na sezónu, snažím se 
pracovat na fyzické přípravě s dětmi a předávat jim své 
zkušenosti. Chci, aby se biketrial v Blansku rozrůstal, a 
nedívali se na něj lidé jako na malý sport.

 Je v klubu někdo, u koho vidíš velký talent?
 Těžko říct. Zatím se mi jako talent jeví malý Jirka 
Sehnal, ale je mu teprve sedm let, takže je brzy na 
nějaké soudy či předpoklady. Uvidíme, jak na tom bude 
ve srovnání se světovou úrovní. Ostatní v klubu se také 
zlepšují. Je to o tréninku. Je potřeba, aby děti měly kolo 
přirostlé k sobě, aby na něm denně stály. Já osobně se 
lépe a bezpečněji cítím na kole než na nohách. Dnes jsou 
na tom děti jinak, než jsme byli my. Mají daleko lepší a 
lehčí kola a technika skoků je jiná. Je evidentní, že tento 
sport se stále vyvíjí a skutečně je těžké říct, zda někdo 
z našich členů bude jednou patřit do světové třídy.

 Jak bude vypadat tvoje letošní sezóna?
 Celá sezóna je jedním velikým kolotočem. Závody 
jsou skoro každý týden – ročně jich bývá kolem čtyřicítky. 
V trialu na kole existují dvě federace. Jedna se jezdí v 
přírodě, druhá na uměle vytvořených překážkách. Jsou 
to dva sporty, dvě odlišné disciplíny s jinými pravidly. Na 
pohled pro diváka stejné, ale pro jezdce hodně odlišné. 
Tudíž se jedou dvě mistrovství světa. Jedno tady u nás v 
Blansku v srpnu a druhé v Itálii, obou se určitě zúčastním. 
Chystám se na mistrovství Evropy na Sardinii, do Belgie 
na závody světového poháru, do Francie, Španělska, 
Rakouska a určitě mne čeká velká spousta závodů tady 
u nás v České republice. 
 Skutečně nemám dostatek sil na to, abych absolvoval 
všechny závody. S tím souvisí i to plánování formy – na-
příklad na Sardinii plánuji zůstat o týden déle, přičemž 
na jedné straně oželím sice závod mistrovství ČR, ale 
na straně druhé tady absolvuji účinný tréninkový týden, 
díky němuž si snad zajistím lepší výsledky v dalších 
závodech. Forma určitě není optimální po celý rok, je 
třeba jí trochu pomoct.

 Pojedeš v létě na dovolenou?
 Každý rok si naplánuji dovolenou po mistrovství světa 
bez kola, ale to se mi ještě nikdy nepovedlo, vždycky 
jede kolo se mnou. Vlastně ani nevím, zda by mě taková 
dovolená bavila. Asi by mi přišlo, že válením se někde u 
vody příliš zaostávám za ostatními a měl bych deprese 
:-) Tudíž dovolenou určitě spojím s nějakými závody, ale 
určitě ji nestrávím nicneděláním.

Martin Müller

 Touha skoncovat se životem, trápení při péči o umírající osobu, jakákoliv náhlá krizová situace 
nebo vleklé vztahové problémy. Se vším (i s čímkoliv dalším) lze zavolat na charitní Linku důvěry s 
prosbou o pomoc nebo radu. Číslo je 516 410 668 nebo 737 234 078. Služba je anonymní a důvěrná 
– hovory se nenahrávají. 

 „Koordinační roli v krizové 
pomoci při různých typech 
mimořádných událostí se-
hrává především naše kri-
zová telefonická linka, která 
je schopna zachytit situaci 
ihned v jejím zárodku. Po-
kud o ní lidé budou vědět, 
mohou nás kontaktovat a my 
jsme schopni ihned reagovat 
nabídkou návazných služeb 
a podpory,“ sděluje ředitelka 
blanenské Charity Jana Sed-
láková. 
 Linka důvěry je v současné 
době jedinou telefonickou kri-
zovou pomocí v rámci Charity 
ČR. Začala fungovat v roce 
1997, kdy byly rozsáhlé po-
vodně. „Linka tedy začala 
působit v době, kdy jí bylo 
nejvíce potřeba, právě pro 
lidi, kteří se ocitli v nějaké bezvýchodné životní 
situaci,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich 
Haičman. 

Odkáží na další 
charitní služby

 Službu mající pracovník, ať už je to psycholog, 
právník, duchovní či sociální pracovník, je připraven 
volajícímu sám poradit, případně mu doporučit, kde 
má vyhledat další pomoc. Krizová linka byla původně 
založena jako prevence sebevražedného jednání. 
Nyní stále plní tuto funkci, nicméně naprostá většina 
volajících potřebuje pomoci s řešením vztahových 
problémů. Další část lidí potřebuje probrat svoje 
nesnáze při péči o umírající osobu. 
 „Za poslední měsíc se staly dva případy, kdy nám 
volali lidé se sebevražednými úmysly. V rozhovoru 
souhlasili s tím, že za nimi může někdo přijet. Díky 
propojenosti služeb s integrovaným záchranným 
systémem jsme mohli ihned vyslat přímo na místo 

pracovníky, kteří ho zklidnili tváří v tvář,“ řekl vedoucí 
služby Miroslav Doležel s tím, že někteří lidé telefo-
nují ve fázi uvažování o sebevraždě, jiní volají již z 
terénu, kdy jsou připraveni skoncovat se životem. 
 V rámci krizového řízení je Diecézní charita Brno 
členem integrovaného záchranného systému. Služba 
je navázána na hasičský záchranný sbor. „Na zá-
kladě nepřetržité pohotovosti jsme schopni přijmout 
kdykoliv volání, zvláště od hasičského záchranného 
sboru, a aktivovat ihned tým dvou až tří pracovníků, 
kteří vyjíždějí na místo události a poskytují tam 
psychosociální pomoc a dále třeba pomoc s ubyto-
váním,“ vysvětlil Doležel. 
 Loni bylo zaznamenáno celkem 1500 hovorů lidí 
v nouzové situaci. Provozní doba Linky důvěry je 
každý všední den od 7 do 22 hodin, ale i v noci je 
zachována pohotovost, aby byli pracovníci schopni 
reagovat na mimořádné situace. „V současné době 
probíhají jednání se snahou, aby služba byla nepře-
tržitá v celém svém rozsahu. Ale je to o penězích,“ 
podotkl Oldřich Haičman.

-mha-
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Workshop hudební výchovy 
rozezní zámek v Blansku

Fotoseriál: Fotoseriál: Drakoneček
Pětadvacet metrů dlouhá autodráha se stala v sobotu 5. března dominantou sálu Dělnického domu. Závodili na 
ní chlapci i děvčata ve věku od šesti do čtrnácti let. Skautské středisko Srdce na dlani pořádalo již tradiční akci 
Drakoneček – den her. Kromě ježdění se závodními autíčky na ovládání si děti zahrály mnoho dalších zajímavých 
her. Hlavní autodráha letos zaznamenala inovaci. Byla postavena jako čtyřdráha – dvě tratě postavené vedle sebe. 
Soutěžící se tak mohli rychleji vystřídat a tvořily se menší fronty. 

Obrazová publikace 
BLANSKO 880 LET

K - BANDK - BAND
 - hudba pro každého - široký repertoár
 - rozumná cena  - mnoho let praxe

www.k-band.czwww.k-band.cz
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FRESHE OVOCNE A ZELENINOVE 

55,-

DVA DRUHY KAVY 
CARRARO (ITALIE) / FAIRTRADE CAFE  

(TANZANIE, GUATEMALA, MEXICO)

EEEEEEEE
30,-

12 DRUHU KOPECKOVE ZMRZLINY
11,-

29,-

E SALONEK 
AZ PRO 40 OSOB

PRONAJEM ZDARMAAJAJAAAAAAAAA

ROZVOZ PIZZY 
516 419 555

DETSKY KOUTEK
29,

OKURKOVA, 

BEZOVA, ZAZVOROVA

 LIMONADA
AAAAA

AAAAA

Pizzerie Pizzazz / Na řadech 5 / Blansko / 516 419 555 / po–čt 10–22 / pá 10–24 / so 11–24 / ne 11–22 hod.

 Již od 1. dubna se na blanenském zámku uskuteční oblíbený vzdělávací kurz hudební výchovy 
“Vivat Orff ! Vivat hudba!” Tyto mimořádně úspěšné workshopy se doposud konaly pouze v Praze či 
v zahraničí - nyní si mohou snadno rozšířit své pedagogické obzory také učitelé a studenti z našeho 
regionu.
 Na účastníky čeká 
krásné historické pro-
středí renesančního 
zámku, ale workshopy 
- ty budou moderní! Vý-
uku povedou zkušení 
lektoři České Orffovy 
společnosti (ČOS), kte-
ří jsou sami aktivními 
pedagogy a mají za se-
bou bohatou publikační 
činnost. Nejvýraznější 
osobností je bezespo-
ru Lenka Pospíšilová, 
předsedkyně ČOS a 
oceňovaná lektorka me-
zinárodních Orff ovských 
kurzů, dílen pro rodiče s 
dětmi nebo pro školy v 
Českém muzeu hudby 
a FOK.
 Organizátor akce, 
Zbyněk Petržela, který 
je sám aktivním hudebníkem a pedagogem, k myš-
lence uspořádat kurz uvádí: “Vím, jak je často složité 
zaujmout v dnešní přetechnizované době dětskou 
duši hudbou, vzbudit v dětech nadšení a touhu se 
hudebně rozvíjet a vzdělávat. Zásadním impulsem 
pro mne bylo osobní setkání se skladatelem a 
velkým hudebním kantorem Pavlem Jurkovičem, 
který dokázal rozvinout metodu Carla Orff a, která 
děti vede přirozeně a bez nátlaku k radostnému 
provozování hudby.”
 Frekventati kurzu “Vivat Orff ! Vivat hudba!” si 
osvojí atraktivní pedagogické metody tzv. Schullwer-
ku Carla Orff a, které snadno využijí ve své práci s 
dětmi. Hudební pedagog a skladatel Carl Orff  se 
světově proslavil nejen dílem Carmina Burana, ale 
také neméně důležitou humanistickou koncepcí 
tvořivé hudební pedagogiky, ve které naplňuje Ko-
menského ideu "škola hrou". Rozvíjel především 
myšlenku jednoty jazyka, hudby, pohybu, zpěvu, 
rozvíjení rytmického cítění hrou na nástroje a pod-
pory přirozené lidské tvořivosti. Své ideje prakticky 

realizoval v pětisvazkovém díle Schulwerk, které 
bylo přeloženo do mnoha jazyků.
 Workshopy jsou určeny učitelům s praxí i bez ní, 
studentům pedagogických fakult a konzervatoří, 
rodičům a přátelům hudební výchovy na mateřských, 
základních a základních uměleckých školách, tera-
peutům nebo rehabilitačním pracovníkům. Účastníci 
si zažijí konkrétní způsoby práce s písňovým a po-
hybovým materiálem a nové zkušenosti a poznatky 
snadno využijí v praxi.
 "Je to jedinečná příležitost pro učitele a hudební 
nadšence v regionu vyzkoušet si moderní peda-
gogické metody. Tento typ kurzů se totiž koná na 
blanensku vůbec poprvé, hlavním dějištěm oblíbe-
ných seminářů je Praha, kde sídlí Česká Orff ova 
společnost a většina lektorů”, dodává Petržela.
 Kapacita kurzu je již z větší části naplněna, ale 
zájemcům jsou ještě k dispozici volná místa. Stačí 
se přihlásit pomocí formuláře na www.muzikantik.cz, 
kde také najdete veškeré podrobnosti.

-r-

PÁNSKÉ
KADEŘNICTVÍKADEŘNICTVÍ

Lenka PAVELKOVÁ

Blansko, Rožmitálova 40

restaurace Punkva, 1. patro

po - pá 830 - 1700

ZAVÁDĚCÍ CENA 55,- Kč55,- Kč

osti. S

BEZ OBJEDNÁNÍ

Dlouhodobě prosperující fi rma se sídlem 

v Blansku nabízí volné pracovní místo 

na pozici 

REFERENT/ka 
zákaznického servisu 

pro Slovensko.

Požadujeme: 

- slovenský jazyk 

 na úrovni rodilého mluvčího

- znalost práce na PC (MS Offi  ce) 

- komunikační a organizační

 dovednosti

Znalost českého jazyka 
není podmínkou!! 

Nástup ihned. 

Informace na tel.: 

702 209 792

 Letos uplynulo 880 let od prvních písemných zmínek o Blansku. Naše město má úžasnou historii, 
v oblasti průmyslu, železářství, výroby turbin, umělecké litiny, zemědělských strojů, elektrických 
měřících přístrojů, přírodního bohatství, církevních památek, vzdělanosti, kultury a sportu.

 Obrazová publikace zachycuje významné his-
torické události prostřednictvím starých pohlednic, 
fotografi í a stručných textů. Představuje společenský 
vývoj, krajinu Moravského krasu, významné osob-
nosti pocházející z Blanska, šířící slávu svého města 
ve světě.  Historii železářství zahájili Gellhornové, 
strojírenství  Salmové,  Ježkové, elektrických  měří-
cích  přístrojů  ing. Erich Roučka. Církevní památky 
a město Blansko mají na svém počátku olomoucké 
biskupy, především zakladatele kostela sv. Martina 
v Blansku biskupa Jindřicha Zdíka.
 Sportovci, kteří začínali své první sportovní krůčky 
v Blansku a svým nadáním, houževnatostí a pílí na-
konec stanuli na předních místech světového sportu, 
mají zde své medailonky, připomínající    jejich životní 
úspěchy, kterými své město proslavili. 

• Ludvík Daněk
olympijský vítěz v hodu oštěpem na LOH v Mnichově 
1972, nositel zlaté medaile z ME v Helsinkách 1971  
• Roman Meluzín
hokejový reprezentant, držitel dvou zlatých medailí z 
Mistrovství světa v roce 1996 a v roce 1999
•  Yvetta Hlaváčová – Yvette Tulip
plavkyně, světová rekordmanka a přemožitelka ka-
nálu La Manche v r. 2006, držitelka 20 titulů Mistryně 
ČR v dálkovém plavání a 82  titulů Mistryně ČR v 
bazénovém plavání
• Dana Chalupová – PhDr. Dana Hübelová, Ph. 
D.,
držitelka 28 zlatých medailí z plaveckých klání na 
republikové a evropské úrovni
•  Tomáš Klíč
kulturista, profesionální závodník Men´s  Physique 
v americkém městě Columbus ve státě Ohio na 
Arnold Classic Amateur  2013 získal  1. místo ve 
své kategorii a mezi 600 závodníky z celého světa 
se stal  absolutním vítězem

• Václav Kolář
biketrialista, cyklotrialista, v r. 2014 v 
nejprestižnější kategorii ELITE získal 
titul Mistr Evropy a Mistr světa. V roce 
2015 titul Mistr světa obhájil
• Kamil Vašíček
závodník v paralympijském sportu 
BOCCIA se stal čtyřnásobným čes-
kým mistrem a v r. 2015 stříbrným 
medailistou na Světovém poháru v 
Kolumbii

 Vydání obrazové publikace 
BLANSKO 880 LET je nejen vzpo-
mínkou na vývoj našeho města při 
příležitosti oslav 880. výročí, ale 
především vyjádřením obdivu a úcty 
ke všem, kteří pozitivně ovlivnili 
charakter a jméno našeho dnešního 
jednadvacetitisícového domova.

Její vydání se uskutečnilo s  podporou MěÚ Blansko, 
Muzea Blansko, Knihovny Blansko a Informační 
kanceláře Blanka.

Publikaci sestavila blanenská rodačka, intenzivně 
prožívající události v Blansku od konce 2. světové 
války do dneška PaedDr. Jana Křivánková.

-r-
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Galerie dýchá 
velikonoční atmosférou

Očima občanů

Pronájem kanceláří, 
skladových a obchodních skladových a obchodních 

prostor prostor v Blansku na Pražské ulici

ambroz@atgraphic.cz
www.halablansko.czwww.halablansko.cz

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

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

Zastavme diskriminaci!
 Poprvé za dobu, kam sahá má paměť, byl vyhlášen 
veřejný konzultační proces k návrhu nové tarifní sou-
stavy na platbu za elektřinu. Poprvé dostalo dolních 
10 milionů spotřebitelů možnost říci svůj názor na 
diskriminační platbu za velikost jističe před elekt-
roměrem! Předsedkyně Energetického regulačního 
úřadu ukázala lidem, že je i jiná možnost, než nám 
předvádí politici, nechala promluvit spotřebitele z 
domácností! 
 Přesto, že návrh byl z důvodů hrůzné podoby zru-
šen, konzultační proces pokračuje až do 30.6.2016 
a všichni, kteří nám diskriminační platbu za jistič 
zavedli, by rádi svoje dílo, uvedené do praxe v zá-
jmu velkoodběratelů a energetiků, udrželi při životě. 
Nikdo nebude poškozen, hřímal v televizi poslanec 
Urban v roce 2001, kdy se tato kulišárna uskutečnila. 
Samozřejmě myslel velkoodběratele a energetiky, 
poněvadž domácnostem z tohoto důvodu byly zdra-
ženy platby za používání sítí o 9,9%.
 Jestli si někdo myslí, že platba za distribuci je jen 

okrajová záležitost tak ho hned vyvedu z omylu. Jako 
příklad uvádím svoji fakturu z třípokojového bytu v 
paneláku: 

36% - za distribuci, zatím se platí podle spotřeby
30% - za spotřebu vlastní elektřiny
14% - stálý plat společnosti prodávající elektřinu 
11,5% - na podporu obnovitelných zdrojů, zatím 
podle spotřeby
 6% - diskriminační platba za jistič
 2,5% - služby dle odběru

 Nová tarifní soustava chtěla skokově zvýšit diskri-
minační platbu za jistič na 42% a díky předsedkyni 
ERÚ neprošla. Nejvíce měli být postiženi majitelé 
dvou nebo tří elektroměrů (byt, garáž, zahradní 
chatka), kteří by za stejnou spotřebu a stejné zatížení 
distribuční soustavy platili dvakrát nebo třikrát tolik 
než majitel elektroměru jednoho v rodinném domku. 
To znamená 5000 Kč až 10000 Kč navíc!
 Komu se takové myšlení vlády a parlamentu nelíbí, 
má možnost poslat na adresu nts@eru.cz návrh jed-
noduchého a před rokem 2001 prověřeného řešení: 
Zrušte platbu za jistič a zaveďte spravedlivou platbu 
za odebraný příkon. Využijme této příležitosti, podru-
hé se opakovat nebude! Šetrní lidé a podnikatelé měli 
být postiženi méně, ale také! Pouze 2000 Kč za rok.

Ing. Václav Marek

 Galerie města Blanska zve na velikonoční výstavu Legendy tradičních řemesel, která proběhne 
od 15.–23. března 2016 ve spolupráci s galerií Skleněnka v Březině u Tišnova. Velikonoční výstava 
představí tradiční řemesla a techniky. K vidění bude vizovické pečivo, perníčky, koše, výrobky z 
kukuřičného šustí, skleněná vajíčka, vosková batika a jiné zajímavosti.

 15. března bude přítomna paní Alice Dostálová s 
výkladem a ukázkami sklářské práce. V tento den 
bude také možnost nazdobit si barvami skleněné 
foukané vejce. Dopoledne nabízíme tuto dílnu pro 
družiny a školní kolektivy, odpoledne od 14:00 h do 
17:00 h pak i pro veřejnost. Rezervace kolektivů i 
jednotlivců jsou nutné, počet foukaných vajec je kvůli 
výrobě třeba znát dopředu. Cena za dílnu na osobu 
je 50 Kč.
 Další Velikonoční dílny ve dnech 21.–23. března 
budou rozdělené podle náročnosti vždy pro nějakou 
věkovou kategorii. Cena za dílnu na osobu je 30 Kč 
a je nutná rezervace. 

pondělí 21. března 
DRÁTKOVÁNÍ A SMALT
Dílna je určena pro děti ve 
věku 12 až 15 let (6. až 9. 
třída ZŠ)
Výtvarná dílna zaměřená 
na práci s kovem. Děti 
si ozdobí vejce pomocí 
drátkování, vyrobí si smal-
tované přívěsky na krk. 
Navíc si prohlédnou ko-
vářskou kovadlinu a silní 
jedinci si na ní vyzkouší 
práci s kladivem. Lekci 
povede Dana Švestková.

úterý 22. března 
KDEPAK TY, PTÁČKU, 
HNÍZDO MÁŠ?
Dílna je určena pro děti 
ve věku 5 až 9 let (1. až 3. 
třída ZŠ) Děti si v průběhu 
dílny vytvoří ptačí hnízdo 

ze slámy a větviček, které budou moci zavěsit doma 
na dveře nebo okno. Do hnízda nakreslí a vystřihnou 
z papíru ptačí rodinku. Lekci povede Eva Klíčová.

středa 23. března 
VELIKONOČNÍ PEDIG 
Dílna je určena pro děti ve věku 9 až 12 let (4. až 
6. třída ZŠ) Pedig je technika podobná košíkářství, 
která využívá namísto proutí srolovaný papír. Děti si 
budou moci vyrobit a nazdobit velikonoční prostírku, 
zdatnější si upletou pedigovou pomlázku. Lekci po-
vede paní Wutková.

-mha-



Vlasta Švejdová 
v Galerii Jonáš

18. března 20166

MILOŠ PERNICA 
a hosté 2016
DĚLNICKÝ DŮM 
BLANSKO v 19.30 h

ME D I Á L N Í  PA R T NE R

7. ročník kytarových koncertů
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CENA VSTUPNÉHO V PŘEDPRODEJI NA I. KONCERT:  150 Kč, 110 Kč (do 15ti let a důchodci)

CENA VSTUPNÉHO NA MÍSTĚ NA I. KONCERT:  180 Kč, 140 Kč (do 15ti let a důchodci)

CENA PERMANENTKY:  550 Kč, 430 Kč (do 15ti let a důchodci)

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Informační kancelář Blanka v Blansku, tel. 516 410 470, 516 410 470,
ZUŠ Zámek 3, Blansko, tel. 606 443 029, 606 443 029.

13. 4. 2016
LUKÁŠ SOMMER – kytara

21. 9. 2016
MICHAL PAVLÍČEK a trio (Miloš Meier – bicí, 
Martin Ivan – baskytara, Michal Nejtek – klávesy)
HD Acoustic (další host koncertu)

22. 11. 2016
PF GUITAR QUARTET 
Kytarový orchestr ZUŠ Blansko, Zámek 3 
(další host koncertu)

 Kdo by neznal ilustrace Vlasty Švejdové? I ti, jimž jméno nic neříká, si při pohledu na obrázky jistě 
vzpomenou na dětství a na pohádkové knížky nebo ilustrovaná říkadla. Ilustrace Vlasty Švejdové 
jsou nyní vystaveny v Galerii Jonáš v obchodním centru Ježek na Smetanově ulici a k vidění budou 
do 15. dubna. 
 Výstava nese název Malé příběhy. „Celý 
život jsem dělal s knížkami a ilustrace Vlasty 
Švejdové byly vždycky působivé a děti to 
hodně bavilo. Ilustrátorka měla velký úspěch 
s vánoční výstavou na Špilberku, proto jsem si 
dovolil ji oslovit,“ vysvětlil původ svého záměru 
galerista Pavel Svoboda. 
 Vernisáž, které se zúčastnila autorka osob-
ně a zájemcům podepsala zakoupené knihy, 
měla úspěch. Návštěvníci se do galerie tak 
tak vešli. Vlasta Švejdová pohovořila o své 
tvorbě i o tom, kdy se zrodila touha stát se 
ilustrátorkou. 
 „Kdysi v mateřské školce jsem viděla nád-
herné pastelky a říkala jsem si, že bych měla 
být malířka, abych všechny ty pastelky využila. 
A to se mi splnilo. Malovala jsem celý život a maluji 
doteď. Jsem ráda, že stále mohu lidi oslovit,“ řekla 
Švejdová, která se rozhodla svými obrázky věnovat 

lidem především radost. Přes veškeré úspěchy 
zůstává pokorná. „Stále o sobě pochybuji,“ dodala 
ilustrátorka závěrem svého projevu na vernisáži. 

 Vlasta Švejdová se narodila v roce 1946 
v Brně. Vystudovala Střední uměleckoprů-
myslovou, obor drobný umělecký průmysl 
– loutkářství a hračky. Začínala u karikatur a 
kresleného humoru, publikovala v Rovnosti a 
v časopise Dikobraz a její celoživotní láskou 
se stala tvorba pro děti. Doposud ilustrovala 
111 knížek. Její obrázky znají děti nejen z 
knížek, ale také z učebnic prvouky. Dělala obal 
na Sunar. Spolupracovala s Českou televizí.  
„Radostí také pro mne bylo ilustrovat CD pro 
gramofonové závody, bylo to 35 titulů,“ uvedla 
výtvarnice. 
 Nyní vytváří především olejomalby a pero-
kresby pro dospělé, ale na děti nezapomíná. 
Nedávno jí vyšla kniha s lidovými hádankami 
Jeden mluví, dva koukají, vloni pak kniha Moje 
první říkadla. 

-mha-



Hostinec Mlýn, Dolní Lhota 
vás srdečně zve na

VVEELLIIKKOONNOOČČNNÍÍ  
HHOODDOOVVÁÁNNÍÍ

25. - 28. 3. 25. - 28. 3. 20162016  
Celé menu uvedeno
na našich stránkách

www.penzionmlyn.cz

Doporučujeme rezervaci!
tel. 516 411 150, email: hostinecmlyn@email.cztel. 516 411 150, email: hostinecmlyn@email.cz

718. března 2016

* NÁBYTEK HAVLÍK - KUCHYNĚ  - kuchyň-
ské studio - Blansko, ul. Těchovská 6. Tel. 
731616282, www.nabytek-havlik.cz. 
* KOLA DĚTSKÁ, HORSKÁ A TREKINGOVÁ!!!
BAZAR - Sadová 8, Blansko. Super ceny!
Tel. 602786025. 
* Inzerce BEZ REALITKY na internetu: vyu-
žijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Rekonstrukce koupelen, obklady, dlažby,
zednické práce. Tel. 724249530.
* BMS computers & MAX mobile, Bezručova 
5, Blansko, tel. 516411805, 608112112, pro-
dej a servis mobilních telefonů, navigací a 
příslušenství, odvirování počítačů atd.
* Hledáme stavební pozemek cca 4000 m2 
pro sídlo fi rmy + skladu, nebo sklad na 
prodej cca 2000 m2. Blansko a okolí. Tel. 
516410914, 602531832.
* Kosmetické Studio Sothys - profesionální,
francouzská kosmetika. Laser Lasocare, 
vizážistika, líčení. Tovární 6 Blansko, tel.: 
777228239. www.ivona.cz
* Prodám zavedenou půjčovnu karnevalo-
vých a divadelních kostýmů pro děti i do-
spělé. Více jak 400 ks kostýmů a přes 400 
ks doplňků. Cena k jednání. Tel. 733531860.
* Pro Bazar nábytku a různého zboží v Dolní 
Lhotě hledám brigádníka, muže v důchodu, nebo 
se sníženou pracovní schopností. Předpoklad: 
komunikativní, spolehlivý, s dobrou pracovní 
pověstí, bez záznamu v rejstříku, v práci 0 alko-
holu. Tel. 602882227.
* Nabízím členství, využití velkých 30% slev při 
nákupu a zajímavý slušný přivýdělek pro fi rmu 
MISSIVA, spol. s r.o. (úklidové prostředky, prací 
prostředky, doplňky stravy pro léčbu a kondici, 
přírodní produkty, bylinné výtažky, kosmetika 
atd.) Tel. 602882227.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Levně loňský kvalitní med přímo od včelaře. Cena : 120,- Kč/kg - 
květový /světlý/, 140,-Kč/kg - lesní /tmavý/  po 1 a 5 kg. Po domluvě 
dovezu větší množství do Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
-- Dveře venkovní ztrojené š.85, v.200 cm, 1/2 sklo, nově natřeno. 
Jako balkon. + přidáno  třetí křídlo, lze vysadit. Tel. 737622786.
-- 3+1, 4. patro bez výtahu, Kunštát na Moravě, Koupím rodinný 
dům se zahradou na Blanensku. Tel. 776573089.
-- 3 rozkládací křesla + 1 rohové vše za 500 Kč. Málo použitou, sa-
mostatně stojící elektr. troubu s grilem za 800 Kč. Tel. 607679142.y

-- V RD v Blansku levně pronajmu jedno- a dvoulůžkový pokoj. 
abckiosk@seznam.cz
-- Koupím garáž v Blansku na Písečné, nabídněte; tel. 737227583.
-- Nemá někdo retro zvonečky na kočár nebo i medvídky, motýlky, 
sluníčka... Tel. 722650359.
-- Pronajmu dlouhodobě 1 pokoj v 3+1 Zborovce. Zařízený (inter-
net,TV). Cena 3300/měs. Tel. 739546123.
-- Pronajmu 1+1 u přehrady, téměř zařízený, od května 2016. Dům 
po rekon., zasklený balkón. Tel. 737802235.
-- Koupím garáž v Blansku, co nejdříve. Tel. 724854685.
-- Hledáme bývalou spolužačku ze ZDŠ  Erbenova dívčího jména 
Hana Kuběnová, bydlící zřejmě na Písečné v Blansku. Organizuje-
me setkání  žáků šk. rok 1961-62. Hanko, ozvi se na tel. 606319754.
-- Koupím garáž u hřbitova. Tel. 606722724, mail: sebis@post.cz
-- Pronajmu 1+1 na Dvorské ul., 44 m², nájem 3700 Kč + inkaso 
3500 Kč. Tel. 606722724, mail: sebis@post.cz
-- Nabízím k dlouhodobému pronájmu větší zahradu u Letovic 1km 
od přehrady Křetínky. Tel. 602882227.
-- Nabízím k dlouhodobému pronájmu zahradu na Starém Blansku 
pod Hořicemi, směr za kostelem vpravo pod lesem. Tel. 602882227.

      PRODEJ     

      RŮZNÉ    

Řádkovou inzerci posílejte emailem na adresu 

monitor@monitor-bk.cz, případně pomocí 

SMS na tel. 606 728 334. Je zdarma. 

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

PRONAJMUPRONAJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR 85 m2 

ZKOLAUDOVÁN JAKO KAVÁRNA
VHODNÉ I PRO KANCELÁŘE, 

SKLAD NEBO PŘESTAVBU 
NA BEZBARIÉROVÝ BYT 

DVORSKÁ 38 BKDVORSKÁ 38 BK
Tel. - 602 882 227

K PRONÁJMUK PRONÁJMU
VELMI LEVNĚ - OD 200Kč/m²/rok 
PROSTORY NAPROTI HOSPODĚ: 

SKLADOVÉ A DÍLENSKÉ
KANCELÁŘSKÉ A PRODEJNÍ   

VOLNÁ PLOCHA K PARKOVÁNÍ 

D. LHOTA 82 BKD. LHOTA 82 BK
Tel. - 602 882 227

Když je Partner opravdový
Blanka oznamuje

Aktuální předprodej:
SEMAFOR – J. Suchý a J. Molavcová – 21.3.2016 v 19:30 
h, Dělnický dům. Cena 300 Kč.
Karel Plíhal – 6.4.2016 v 19.30 h, Kino Blansko, Cena 200 
Kč v předprodeji, 230 na místě.
Věra Špinarová a Adam Pavlík Band – 21.4.2016 v 19:30 h, 
Dělnický dům. Cena 390 Kč.
HVĚZDA – Show Evy Holubové – 4.5.2016 v 19:00 h, Děl-
nický dům. Cena 270-330 Kč.
Partička – 24.5.2016 ve 20:00 h, Dělnický dům. Cena 430 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 9.-12.6.2016, vždy v 18:00 h. Cena 
za koncert 390 Kč.
J. Svěcený a L. Horák – Argentinské tango (Kateřinská 
jeskyně), Hradišťan a Jiří Pavlica – Lidové písně (Kateřinská 
jeskyně), Jiří Stivín – Jazzové inspirace (Punkevní jeskyně), 
Spirituál kvintet – Výběr z tvorby (Jeskyně Výpustek)
MORAVA PARK FEST – 2.7.2016 ve 12:00 h, Zámecký park 
v Blansku. Cena 390 Kč (do 31.3.2016, následně se bude 
zvyšovat). Vystoupí: Olympic, Mandrage, Mňága a Žďorp, 
Marek Ztracený, Dara Rolins, Slza, Reservoar Dogz a DJ 
Pavel Cejnar.
Miloš Pernica a hosté – Michal Pavlíček Trio – 21.9.2016 v 
19:30 h, Dělnický dům. Cena v předprodeji 300 Kč dospělí, 
260 Kč senioři a děti do 15 let.
Aktuálně v prodeji:
Hugo František Salm-Reiff erscheidt – autor Petr Sychra. 
Publikace mapující osudy významného moravského šlechtice 
a osvícence. Cena 150 Kč.
Blansko 880 let – publikace vydaná autorkou PaedDr. Janou 
Křivánkovou. Zobrazuje město a jeho historii ve fotografi ích 
i datech. Cena 150 Kč.
Pohádky nejen mezi stromy – kniha blanenské autorky Ing. 
Dany Münsterové. Ilustrované pohádky pro děti, ve kterých 
víla Deniska objevuje svět stromů a jejich skřítků. Každá 
pohádka má i vlastní omalovánku. Cena 299 Kč.
DOTISK – publikace Pavla Svobody Blanenský chodec a 
Bejvávalo. Pro velký zájem byl proveden poslední dotisk těch-
to oblíbených publikací. Omezené množství. Cena 250 Kč.
Nové propagační předměty města: pohlednice, magnetky, 
šňůry na klíče a refl exní pásky.
Aktuální pozvánka:
Zahájení turistické sezony v regionu Moravský kras a okolí 
– Komu to pálí, do Černé Hory valí! Neděle 3.4.2016, start 
turistických pochodů z Blanska do Černé Hory 7:30-9:30 hod 
od Zámku Blansko. Na nádvoří Pivovaru Černá Hora bude v 
rámci programu zahájena turistická sezona a proveden pokus 
o český rekord v počtu lidí, kteří mají dobrou mysl – mají vy-
svědčení se samými jedničkami, doklad o vlastnictví patentu, 
potvrzení z Mensy nebo snítku dobromysli/pytlíček oregana. 
V průběhu celého dopoledne vás bude bavit kapela Prak!

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-

Linea s.v.d. Blansko, 

provozovna Olomučany

přijme na hlavní 

pracovní poměr vyučeného

stolaře/truhlářestolaře/truhláře  na výrobu nábytku

a pracovníka na pozici: 

obsluha stroje na olepování obsluha stroje na olepování 

nábytkových hrannábytkových hran
Nástup možný ihned.

Tel.: 721864102, 724859434 

 V listopadu roku 2014 byly zahájeny opravy v areálu táborové 
základny Domu dětí a mládeže Blansko v Karolíně. Jednalo se pře-
devším o opravu izolace budovy a úpravy okolního terénu, tedy nové 
chodníky před spodní budovou a terénní úpravu vjezdu.

 Ke spolupráci byla oslovena fi rma DS Partner, kte-
rá předložila solidní cenovou nabídku, a také jednání 
s ní bylo bezproblémové a férové. Proto bychom 
touto cestou fi rmě DS Partner, zastoupené panem 
Martinem Dvořáčkem rádi poděkovali a popřáli úspě-
chy v další práci. Táborová základna Karolín je tedy 
od loňského května plnohodnotně fungující zařízení, 
které je schopno pojmout až padesát lidí. Také díky 
poloze TZ (malebná krajina s přilehlým rybníkem), 
snadné dostupnosti a slušné vybavenosti bývá v se-
zóně každoročně plně obsazená. Zájemci o rezervaci 
TZ naleznou bližší informace na www.ddmblansko.
cz v záložce Naše pracoviště, a to včetně kompletní 

fotodokumentace 
základny. 
 Léto v DDM 
Blansko bude tra-
dičně „napěcho-
váno“ tábory s různou tématikou. Naši pedagogové 
a externí zaměstnanci připravili celkem 14 táborů, 
z toho 11 příměstských a 3 pobytové. Jedná se 
převážně o tábory s  novým zaměřením, vždy pro-
vázané celotáborovou hrou na dané téma. Z druhé 
strany ale opakujeme některé tábory z minulých let, 
které si rodiče a děti nemohli vynachválit. Zejména 
o ty s logopedickým zaměřením, ve spolupráci s 
Nemocnicí Blansko, je už v těchto dnech obrovský 
zájem. Kompletní nabídku táborů najdete na www.
ddmblansko.cz

Kateřina Vévodová



SQUASH
ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko
objednávky na telefonech:
777 887 700, 516 412 100

Stolní tenis KST Blansko
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 Poslední squashový turnaj uskutečněný v sobotu 
20. února, neúčastí některých předních hráčů, tak 
trochu naznačil, kdo má nebo může mít možnost 
dobrého umístění v našich dlouhodobých doprovod-
ných soutěžích.
 V Turnajovém Mágu došlo k nenápadnému odsko-
čení. Utvořily se skupinky o čtyřech až pěti hráčích. 
První čtyřka Richard Derink 88, Ivo Grafy 87, Jiří 
Pánek 83 a Ladislav Musil 80 setů vévodí pořadí. V 
další pětičlenné skupince má Jaromír Matal a Tomáš 
Wágner 66, Pavel Procházka 64, Ondřej Mikulášek 
62 a Jakub Sedláček 61 odehraných setů. V soutěži 
je již vedeno 21 hráčů.
 V druhé doprovodné soutěži Turnajový Leader, kde 
bodujeme jednotlivá umístění, odskočil Jan Zezula 
se 60 body. Je následován dvojicí Jaromír Matal, 
Jakub Sedláček se 48 získanými body. Čtvrtý Richard 
Derink má 44 bodů. Další hráči Ondřej Mikulášek 
30, Ivo Grafy 26, Tomáš Wágner 24, Jiří Pánek 21 a 
Ladislav Musil 18 bodů. Všichni tito hráči stále mohou 
pomýšlet na celkový úspěch. V soutěži bodovalo již 
16 hráčů. Když přijdete i vy, můžete samozřejmě roz-
šířit počty hráčů v obou výše uvedených soutěžích. 
Těšíme se na Vás..

-rl-

Připravili jsme pro Vás pestrou nabídku 
letních pneumatik se slevou až 25 %. 
Samozřejmostí je přezutí a uskladnění 
pneumatik za výhodné ceny. 
Nezapomeňte po zimě také včas 
naplánovat servisní prohlídku svého 
vozu. Provedeme diagnostiku, 
zkontrolujeme podvozek, brzdový 
systém a mnoho dalšího. Myslíme 
i na Vaši bezpečnost. K nové sadě 
předních stěračů, které si po zimě 
zaslouží vyměnit, Vám jako bonus 
přibalíme koncentrát náplně do 
ostřikovačů. 

Servisní prohlídka
za 249 Kč

PEČOVAT JE NORMÁLNÍ

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

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!!!

oddinn
odo iin

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

PRODEJ  PRODEJ      počítačů, notebooků, mobilních telefonů

SERVISSERVIS        vyčištění, odvirování počítačů a notebooků

NEJVĚTŠÍ VÝBĚRNEJVĚTŠÍ VÝBĚR  počítačů, telefonů, notebooků, tabletů, GPS...

1. liga ženy
 Ani dvě vítězství na stolech soupeřů na postup do 
fi nále play off   první ligy nestačily. Druhá Vlašim totiž také 
ani jednou nezaváhala a KST GMC Blansko tak skončilo 
na třetí příčce, pouhé dva body za právě druhou Vlašimí.
TTC Elizza Praha – KST GMC Blansko 4:6
Body: Pavlicová 2 Chajda 2 Ševčíková 2
SVS Hradec Králové B – KST GMC Blansko 3:7
Body: Pavlicová 3,5 Chajda 3 Ševčíková 0,5

2. liga muži
 Výhry nad posledním Přerovem i nad třetím Zlínem 
znamenají defi nitivní záchranu druhé ligy i pro příští 
sezonu, bez nutnosti účasti v baráži. V konečné tabulce 
obsadil A tým deváté místo.
SK Přerov – KST Blansko 5:10
Body: Dudík 4 Přikryl Aleš 3,5 Svoboda 1,5 Zukal 1

KST Zlín – KST Blansko 8:10
Body: Dudík 3 Svoboda 3 Přikryl Aleš 3 Zukal 1

Divize muži
 Ani dvě domácí vítězství ještě neznamenají defi nitivní 
záchranu divize. Konečné desáté místo znamená, že 
Blansko musí doufat v postup druhého týmu jihomorav-
ské divize z baráže do 3.ligy.
KST Blansko B – TTC Koral Tišnov B 10:4
Body: Mikula 2,5 Kvíčala 2,5 Voráč 1 (4 utkání kontumač-
ně – soupeř odehrál utkání ve třech hráčích)
KST Blansko B – KST Sokol Znojmo 10:3
Body: Veselý 3,5 Kvíčala 3,5 Mikula 2 Voráč 1

KS2 muži
 Nejúspěšnější sezonu má za sebou blanenský C tým. 
S bilancí 21 výher a pouze 1 porážka  obsadilo blanenské 
céčko první místo v tabulce a postoupilo do KS1.
KST Blansko C – Sokol Hlubočany 10:2
Body: Voráč 3,5 Zukal 2,5 Kaluža Polívka Martin 1,5
KST Blansko  C – Sokol Hostěrádky - Rešov 10:0  - 
kontumace, soupeř se k utkání nedostavil.

-vory-

 Nebývale úspěšný víkend mají za sebou stolní tenistky a stolní tenisté KST Blansko. Všechny týmy svoje 
poslední utkání v sezoně vyhrály, ne vždy to ale vedlo k naplnění vytyčených cílů.

Ben Aaronovitch
Řeky Londýna

 Hledáte-li prostře-
dí plné magie, mytických 
stvoření a dobrodružství, 
nemusíte hned objednávat 
letenku na Nový Zéland, 
nebo pronásledovat králíky 
v obleku. Stačí zabrousit 
do ulic a uliček, které znáte 
jako své boty, nahlédnout za 
rohy domů i reality a nechat 
se okouzlit městskou fanta-
sy.
 Londýn je velký a plný 
lidí. A taky duchů, upírů, 

bohů a právě teď i osob, které napřed bouchnou do stolu 
a pak jim vybuchne obličej. To první obrazně řečeno, to 
druhé Newtonovi-žel ne. Konstábl Peter Grant to vše 
zjišťuje za pochodu a snaží se být dobrým poldou i ča-
rodějnickým učněm, sbalit kolegyni, nenechat se sbalit 
říční bohyní a hlavně přežít. Své vyprávění okořenil 
britským humorem a narážkami na klasiky fantastického 
žánru. Humoristická detektivka vás snadno vtáhne do 
děje a umožní vám uvěřit, že kouzla jsou opravdu na 
dosah ruky. Stačí sáhnout po této knize. 

LiStOVáNí: 
Kafe a cigárko

 Marie Doležalová je herečka (Divadlo na Fidlovačce/ 
Comeback/ Stardance). Pro radost a své kolegy z di-
vadla si začala psát blog.  Kafe a cigárko začalo bavit 
nejen je, ale další čtenáře víc, než se nadála. Taky 
za něj v loňském roce získala cenu Magnesia Litera. 
Ty nejlepší glosy s podtitulem Historky z hereckého 
podsvětí vyšly jako kniha, úspěšně se držící na špičce 
žebříčku těch nejprodávanějších.
 LiStOVáNí, které vymyslel herec Lukáš Hejlík, si sta-
novilo nelehký úkol: představit každoměsíčně zajímavé, 
aktuální knihy formou scénického čtení.  Kafe a cigárko 
mu nemohlo uniknout. Stalo se pro něho výzvou, která 

slibuje netradiční večer. Protože na psaní Marie Dole-
žalové je totiž nejúžasnější, že vidí důkladně za oponu 
a ještě si umí dělat legraci hlavně sama ze sebe.
 Městská knihovna Blansko pořádá v úterý 29. března 
2016 v 18 hodin představení, v němž vystoupí pražští 
herci Barbora Jánová a Gustav Hašek. 
 Akce je příspěvkem k celostátnímu projektu BŘEZEN 
- MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2016.

Dubnové Hudební toulky
 V letošním roce si připomínáme 125. výročí narození 
českého divadelního a fi lmového herce, zpěváka a 
imitátora Vlasty Buriana, který je především známý 
jako „Král komiků“. Díky své nespoutané živelnosti 
se vypracoval mezi skutečné hvězdy českého fi lmu a 
divadla a byl jedním z nejpopulárnějších herců za první 
republiky.
 K jeho nejlepším fi lmům patří Baron Prášil, Přednosta 
stanice, Tři vejce do skla, Ducháček to zařídí nebo Byl 
jednou jeden král.
 Přijďte si poslechnout besedu o životě a díle Vlasty 
Buriana v úterý 12. dubna 2016 od 17 hodin do multi-
funkční místnosti „Kulturka“ Městské knihovny Blansko.

Promyšlený život 
doktora Kostečky

 Největší zázraky na světě se dají snadno přehléd-
nout. A přece nám jsou doslova nadosah. V lidském 
těle jich je tisíckrát více než lidí na Zemi, přesto se umí 
domluvit. Každý z nich má svoje ředitelství, výrobní 
linky, zásobování energií a surovinami, přísnou kontrolu 
kvality, ochranku a spoustu dalšího.
 V pondělí 4. dubna 2016 od 17 hodin vystoupí v 
KULTURCE Městské knihovny Blansko Mgr. Pavel 
Kostečka, Ph.D. s přednáškou pod zajímavým názvem 
Promyšlený život.
 Přednáška rozebírá funkci buňky a přirovnává ji k 
továrně. Celé vyznění je takové, že dnes navrhujeme 
továrny za miliardy eur coby vrchol lidského umu a 
buňka, která je ještě daleko propracovanější, nám 
přijde, že tu byla odjakživa.

Připravila Městská knihovna Blansko

Pozvánky do blanenské knihovnyknihovny
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