
Prodej bytu 1+1 OV Prostějov-centrum,
2. NP, 32 m2, balkon, nízké měsíční platby,
vhodný na rekonstrukci ... NC – 990 tis. Kč 

www.mikark.cz

NABÍZÍME  PRÁVNÍ  SERVIS,  OCENĚNÍ  A  ENERGETICKÉ  ŠTÍTKY.

VEŠKERÉ  REALITNÍ  SLUŽBY  PRO  PRODÁVAJÍCÍ  ZDARMA!!!

Výstavba bytů 1+kk Ráječko, od 26 m2,
výtahy, balkony, parkovací stání, dokončení
a kolaudace v IV/2017... NC– od 908 tis. Kč

- Prodej pěkného RD 6+1 Blansko, poz. 1.017 m2, dvojgaráž, jezírko…NC – Info. v RK 

- Prodej bytu Praha - Vinohrady, 217 m2, 2+3.NP,vhodné pro VIP ...NC – 19,9 mil. Kč 

- Prodej řadové garáže Blansko – Sever, 20 m2, EE, volná od IV/IV...NC – 290.000 Kč

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

- Prodej STP na RD Černá Hora, 2.514 m2, RD 3+1 s garáží v ceně ... NC – Info. v RK

- Hledáme pro registrované klienty byty všech velikostí v Blansku

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

Uplynulé dva ročníky kulturní akce s názvem Svatomartinský košt vzbudily mezi blanenskou 
veřejností velký ohlas. Výborné jídlo, spousta kvalitního vína, bohatý kulturní program a dvě 
tisícovky spokojených občanů našeho regionu, kteří i přes mírně nevlídné počasí dokázali 
na Wanklově náměstí vytvořit nebývalou atmosféru. Letos podle všech indicií proběhnou 
v Blansku tyto akce hned dvě, a to ve stejný den. Jak je to možné? 

 Jako první s myšlenkou uspořádání Svatomar-
tinského koštu přišel Tomáš Mokrý, jednatel fi rmy 
team agency s.r.o. Ten také neváhal tuto myšlenku 
zrealizovat, dohodl se s vedením města na fi nanční 
podpoře, a tak se v sobotu, uprostřed každoročních 
tradičních oslav Vítání svatého Martina v Blansku, 
začala psát tradice nová. První ročník byl úspěšný, 
a tak se začalo hned jednat o pokračování. Zatímco 
první ročník byl podmíněný zaplacením vstupného, 
na nátlak občanů a tak trochu si myslím, že i vedení 
města, proběhl druhý ročník bez vstupného. Dle 
očekávání přišlo více lidí a všichni byli spokojení.
 Dne 25. ledna vyšlo na stránkách Svatomartinské-
ho koštu vyjádření k ukončení pořádání III. ročníku 
Svatomartinského koštu v Blansku, který se měl 
konat v sobotu 11.11.2017 na Wanklově náměstí: 
„Město Blansko pro rok 2017 nemělo již zájem po-
kračovat ve fi nanční podpoře pro tuto akci pro širokou 
veřejnost v centru města, která se dva roky zaměřo-
vala na otvírání Svatomartinského vína a degustaci 
vín, které bylo doplněno gastronomickými produkty 
a doprovázeno hudební produkcí. Velice nás to mrzí, 
ale nic se nemá a nedá dělat na sílu, a proto jdeme 
o dům dál. Velice děkujeme všem návštěvníkům za 
podporu v podobě hojné účasti, kdy jen v roce 2016 
vás přišlo 1950! Není zájmem pořadatele akci úplně 
a nevratně v roce 2017 zrušit, proto byla zahájena 
jednání o přesunutí do některého jiného místa v re-
gionu. Aktuálně tento týden proběhla jednání, která 
vedou k situaci, kdy se Svatomartinský košt 2017 již 
nebude konat v Blansku, ale pro naše návštěvníky 
a blanenské občany bude snadno dostupný a pár 
minut od Blanska.“
 Hned 29. ledna zveřejnil pořadatel informaci o tom, 
že celá akce se přesouvá do areálu Skalního mlýna. 
Bude zajištěna autobusová kyvadlová doprava z 
centra města po celý den, zázemí poskytne místní 
hotel a program bude jistě pestrý. 
 Dne 24. února vyšla na stránkách blansko.cz 
zpráva o tom, že Město letos Svatomartinský košt 
fi nančně nepodpoří, ale že občané o tuto již tradiční 
a oblíbenou akci nepřijdou: „Stávající pořadatel, 
společnost team agency, s. r. o., nechtěl dle slov 
místostarosty bez dotace pokračovat v pořádání v 
Blansku. Svatomartinský košt nakonec uskuteční s 
novým partnerem v jiné lokalitě. Vedení města uložilo 
Kulturnímu středisku města Blanska pokračovat v 
pořádání ochutnávek vína. A to v rámci fi nančního 
příspěvku, který má kulturní středisko na celý víken-
dový program Vítání sv. Martina. Sobotní odpoledne 
s mladým vínem, pochutinami a muzikou se tak v 

Blansku uskuteční pod novým názvem i letos. Zda to 
bude v zámeckém parku nebo na náměstí Republiky, 
kde budou moci pořadatelé využít nově budované 
odpočinkové zóny, je ještě v jednání. Rovněž není 
rozhodnuto, zda se bude vybírat vstupné nebo zů-
stane vstup volný. Vše bude ale včas oznámeno.“
 Resumé? Dne 11.11.2017 se na území Blanska 
uskuteční dvě akce stejného charakteru. Obě slibují 
degustaci vína, doprovodný program i gastronomické 
zážitky. Konkurence je zdravá, ovšem i v případě 
podobných aktivit, jejichž cílem je mimo jiné podpořit 
setkávání a stmelování obyvatel? 
 Něco tu nevoní. Dva uplynulé ročníky v režii 
team agency s.r.o. mělo Město na to, aby postřehlo 
veškeré know-how. Ať to bylo mezi oběma kohouty 
jakkoli, považuji tento krok za krajně neetický. Kdyby 
se Svatomartinský košt přestěhoval do Boskovic, 
neřekl bych proti záměru Města půl slova. Ovšem 
dvě stejné akce ve městě ve stejný den? To přece 
v konečném důsledku odnese hlavně návštěvník. 
A pravděpodobně také poskytovatelé stánkového 
občerstvení – budou mít nejspíše nižší tržby. Nega-
tivně to vnímají i obyvatelé města a v diskuzích na 
internetu to označují jako podpásovku od Města. 
 Trochu to na mne působí, jako by Město nechtělo 
podpořit pořadatele z řad soukromých podnikatelů. 
Jak jinak si vysvětlit, že například Půlmaraton Morav-
ským krasem (v režii neziskového sdružení Sportuj 
s námi, z.s.) každoročně podpoří nejen nemalou 
fi nanční částkou, ale i zapůjčením několika měst-
ských budov a dalšími benefi ty? Proč více záleží 
Městu na PMK, který by si vystačil s fi nancemi za 
startovné a nemalými příspěvky od partnerů, a ne na 
Svatomartinském koštu, který je na fi nanční podpoře 
závislý? Odpověď se možná skrývá v první větě 
tohoto odstavce.
 Nechme se překvapit, jak KSMB tuhle akci zvlád-
ne pořadatelsky. Pokud Město nenavýší rozpočet, 
jak uvádí, jen těžko může kvalitativně konkurovat 
minulým ročníkům v režii team agency. Já se půjdu 
podívat určitě na obě akce – na Skalní mlýn půjdu 
třetím rokem na již tradiční událost a do Blanska ze 
zvědavosti, jak se s tímto náročným úkolem nový 
pořadatel popere. Laťka je nastavena hodně vysoko, 
a jelikož uplynulé ročníky dle slov pořadatele vyšly 
na bezmála tři sta tisíc korun, omezený rozpočet se 
zákonitě musí někde projevit. Ať tak či onak, Blansko 
se opět bude muset rozdělit na dva tábory, a to je 
velká, velká škoda…

Martin Müller

www.realityhynstova.czwww.realityhynstova.cz

SMETANOVA 6
678 01 BLANSKO

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

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

POPTÁVKA

Rozsáhlá zahrada, sklep, studna, kolna, 

blízkost přírody.

cena: 800.000,- Kč tel: 775 582 092

RD 4+1 LUBĚ OKR. BLANSKO, CP 1.013 M² RD/CHALUPA 4+KK KNĚŽEVES, CP 1079 M²

Po rozsáhlé rekonstrukci, zahrada, les, 

pergola, sklep, 2x kachlová kamna.

cena: 2.700.000,- Kč tel: 775 246 549

G G

Pro naše klienty HLEDÁMEHLEDÁME  
rodinné domy a chaty.
Předem děkujeme za vaše nabídky.
Společně pomůžeme splnit sny.
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Freddieho sloupek
Tvrdá, ale férová hra

 Hokej je bez nadsázky můj život...

 Díky němu jsem se dostal do světa, můžu se po-
chlubit velmi dobrou znalostí Angličtiny, našel jsem 
mnoho přátel a zbytky mé chabé disciplíny pocházejí 
z drilu, který jsem jako mladý hráč absolvoval, pod 
vedením trenérů a spoluhráčů, kterých si, opravdu 
beze zbytku, všech upřímně vážím.
 Rád se teď alespoň dívám na to, jak je hokej 
krásný, férový, drsný, rychlý a dynamický sport... 
 Teď přichází, alespoň u nás, doba play-off . Je to 
ta nejhezčí část sezóny, protože přináší emoce, po-
dívanou nad všechny a hlavně radost ze hry... Mám 
rád vypětí závěru sezóny, miluju ty zážitky, které 
přináší a bez mučení se přiznám, že těm klukům, 
co si zahrají, závidím... Závidím jim všechno, co k 
té hře patří... Včetně šrámů...
 Hokej je tvrdý... Ale nesmí být záludný... Každý, 
kdo mě zná, tak ví, že mám rád tvrdou hru, protože 
ta dělá hokej nádherným a neopakovatelným... 
 Nebráním se ani tomu, když si nějaký spor dva 
chlapi “vyříkají” bez rukavic, vždyť mezi mé přátele 
mohu počítat i takového hráče, jako Stu Grimson, 
který byl svého času v NHL proslulý svojí drsností... 
Málo nezúčastněných však ví, že každá hra má svá i 
nepsaná pravidla... Když provedeš něco, co je „přes 
míru”, pak můžeš s jistotou očekávat, že ti tvůj „omyl” 
vysvětlí někdo tak dokonale, že tě případně nemusí 
poznat ani vlastní zubař...
 Je totiž dost velký rozdíl hrát tvrdě a hrát zákeřně. 
Některé zákroky (nejen v hokeji) mají s tvrdostí asi 
tolik společného, jako má společného jih se severem. 
Víte, tvrdý chlap se pozná mimo jiné taky podle toho, 
že se neuchýlí k podpásovkám - takovým věcem, 
které se prostě nedělají. Vyskakovat si třeba na 
slabšího a menšího je prohřešek i v klukovských 
rvačkách, natož na ledě.
 Na hokeji proto, při vší lásce k té hře, z duše nená-
vidím zákroky, kdy v plné rychlosti úmyslně smeteš 
někoho, kdo tě nevidí, nemůže se bránit a mohou 
tomu faulovanému hráči klidně ukončit kariéru, nebo, 
nedej Bože, ještě něco daleko horšího...
 Podpásové fauly jsou mi odporné ve sportu i v 
životě...
 A moje pointa? Pokud vůbec nějaká existuje, 
pak musí nutně směřovat k biblickému, známému a 
opravdu „zlatému” pravidlu: „Co nechceš, aby ti jiní 
činili, nečiň ty jim...”
 Učím se to každý den. 
 A vám přeji den krásný...

Freddie (freddiemail@email.cz)

Lidem v Blansku se sníží 
cena za teplo

 Blanenské domácnosti ušetří za teplo a teplou vodu, a to více než o sto korun za gigajoule. Město 
Blansko si vzalo úvěr ve výši 27 milionů korun a schválilo smlouvu, na jejímž základě odkupuje 
zbývající část technologie do svého vlastnictví. 

 V roce 2003 se celá soustava zajišťující vytápění 
domácností rekonstruovala a modernizovala s tím, 
že úvěr se měl splácet do konce roku 2018. „V ceně 
tepla se splácela investice z roku 2003 a zbývalo 
ještě sedmadvacet milionů, které se původně měly 
splatit do dvou let. Tím, že jsme zařízení odkoupili, 
jsme mohli splátky rozložit na deset let,“ uvedl mís-
tostarosta Jiří Crha. 
 Díky rozloženým splátkám 
se tedy výrazně sníží cena za 
teplo pro obyvatele, a to z 692 
korun za gigajoule na 535 ko-
run včetně DPH. „Široko dale-
ko v kraji je to v rámci systému 
centrálního zásobování teplem 
nejnižší cena,“ podotkl Crha 
s tím, že snížená cena platí 
zpětně od 1. ledna letošního 
roku. 
 Jedná se o většinu byto-
vých domů ve městě, které 
odeberou dohromady přibliž-
ně sedmdesát tisíc gigajoulů. 
Opravy technologií prováděla 
v roce 2003 firma Harpen, 
dnes innogy Energo, od níž 
se město rozhodlo odkoupit 

nesplacenou část zařízení. Do konce roku 2018 
bude centrální zásobování teplem provozovat fi rma 
ZT energy a od roku 2019 se o ně bude starat město 
prostřednictvím Služeb Blansko. Cenu za odběr tepla 
bude na každý rok schvalovat zastupitelstvo. 

-mha-

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

Letošní maškarní ples 
byl opět skvělý!

    V pátek 24.února  se v prostorách Dělnického 
domu konal již jednadvacátý ples zapsaného 
spolku Počítáte s námi?, který je zřízen při Zá-
kladní škole speciální v Blansku.

    Ples byl již tradičně maškarní, což letos umocňova-
lo to, že se konal v době masopustu, nebo jak jsme u 
nás zvyklí říkat, v době ostatků. Opět jsme žasli nad 
nápaditostí přítomných, se kterou si připravovali své 
masky. Bylo velmi těžké vybrat tu nejvíc originální. 
Nakonec zvítězil pár z dalekého Japonska, který si 
odnesl dort paní Jany Cebákové - pravý Karnevalový 
klobouk.
   Snad každý návštěvník našeho plesu se těší na 
chvíli, kdy se začnou prodávat losy do tomboly. 
Ta je díky velkému množství dárců opravdu velmi 
bohatá. Nelze vyjmenovat všechny a jmenovitě jim 
poděkovat. Letos to bylo více jak sto padesát dárců, 
mezi které patří blanenští podnikatelé, rodiče žáků, 
zaměstnanci a přátelé naší školy. Někteří z nich jsou 
nám věrni celých dvacet jedna let. Proto ze srdce 
děkujeme všem, kteří se svými dary zasloužili o 
spokojenost všech výherců. O nejatraktivnější výhry, 
losované po půlnoci vítěznou maskou, se postarali 
rodiče našich žáků, společnost  VIKTORIA Vzdu-
choplavební s.r.o. z Brna, RIHO Suchý, CK Amálka 
Tour Blansko, p. Vít Nečas zástupce společnosti 
Wrangler, Lee , p. V. Škrabal z Blanska a manželé 
Kolínkovi ze Spešova. 

  To hlavní, co na náš ples přivádí téměř většinu 
návštěvníků, je však hudba. Na skupinu Velvet 
se všichni těší a když k tomu přidáme skupinu K-
-Band, mají všichni přítomní o zábavu velmi dobře 
postaráno. Oběma skupinám, které počítáme mezi 
své dobré přátele, velmi děkujeme. Bez nich si náš 
ples už neumíme vůbec představit. Poděkování patří 
též folklórnímu souboru Velen z Boskovic a taneční 
skupině Body Rockers  z Jedovnic, kteří zajišťovali 
kulturní program. Pro návštěvníky plesu bylo letos 
připraveno ještě jedno překvapení. Bylo to vystou-
pení  paní  Jany Klímové v Pole Dance.          
 Naše poděkování patří i všem kolegům, kteří ples 
organizačně zajišťovali.

za organizátory plesu
Mgr.  M. Kocmanová

VZPOMÍNKA
 Dne 02.04.2017 uplyne jeden rok od úmrtí Arnošta 
Hlaváčika z Blanska.
 Dny, týdny, měsíce plynou, ale nikdy nezahojí tu 
ránu bolestivou.
 Děkujeme všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku.

manželka Jana, děti Vítek a Míša

Kino bude mít bezbariérový přístup
 Nové osvětlení, výměna oken a bezbariérový přístup. V blanenském kině bude letos pokračovat 
postupná rekonstrukce. 

 Loni se začalo dělat nové ledkové osvětlení, 
které by mělo být co nevidět dokončeno. Na letošní 
rok jsou v rozpočtu dva miliony korun. „Měla by se 
vyměnit všechna okna a zbudovat bezbariérový 
přístup,“ uvedl místostarosta Jiří Crha. 
 Bezbariérový přístup sice v současné době do kina 
zajištěn je, ale vozíčkáři musejí bočním vchodem na-
jet do první řady. Následně se však nedostanou třeba 
na toaletu a v případě potřeby musejí komplikovaně 
objíždět budovu zvenčí. 

 Nyní by se měla využít poslední řada, z níž se 
odebere část sedadel a vytvoří se zhruba deset míst, 
na která půjde najet s invalidním vozíkem. Lidé se k 
nim dostanou po rampě, která povede na straně od 
toalet. V současné době se zpracovává projektová 
dokumentace. 
 V roce 2010 kino navštívilo 18.694 diváků a tržby 
byly 1 386 701 korun. Po digitalizaci se návštěvnost 
zvýšila – v roce 2012 do kina zavítalo 23 513 návštěv-
níků. Tržby činily 2 669 186 korun. „Rekordní byl rok 

2016. Kino navštívilo 32 
816 lidí a tržby byly 3 851 
378 korun,“ sdělil Crha. 
 Díky digitalizaci lze 
promítat premiéry. „Když 
se ve stejný den hraje 
premiéra v Brně nebo 
Praze, můžeme promítat 
díky digitalizaci i v Blan-
sku. Dříve lidé chodili 
na premiéry do Brna, a 
když se hrály po pěti 
měsících i v Blansku, 
tak už mnoho návštěv-
níků nepřišlo,“ vysvětlil 
místostarosta. 
 V minulosti se v kině 
vyměnily sedačky, zřídila 
kavárna a zrekonstruo-
valo sociální zařízení. 

-mha- 

Naše boty potěší vaše nohy i peněženku.

PRODEJNA A OPRAVNA OBUVI
Dvorská 32

Blansko

OPRAVNA OBUVI - drobné opravy i na počkání

tel./fax: 516 414 488

po - pá 8 - 17, so 8 - 11

Pro první jarní kroky Pro první jarní kroky 
Vašich dětíVašich dětí

V novém stylu ADIDAS® Altarun!
Lehká, ohebná, prodyšná, pro kluky i holky.

Velikosti 22 – 27
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Na kávě s Ivošem Kučerou
Ivo Kučera je hlavním trenérem A-týmu blanenského baseballového a softballového 
klubu Olympia Blansko. Klub před 29 lety zakládal spolu s Jaroslavem Krejčířem 
(prezidentem klubu) a skupinou několika dalších nadšenců. Jako hokejista a vše-
stranný sportovec, kterého nový a neznámý sport okouzlil, se chtěl baseballu věnovat 
intenzivněji a rozvíjet ho v rámci odpovídajících podmínek zázemí sportovního klubu. 

Sponzor rubriky:

nadsázky musely jako zadopolaři vystačit pasoucí se 
ovečky. Jardova myšlenka mne proto hned nadchla 
a ještě téhož roku jsme založili klub. Na konci léta 
jsem sice musel narukovat na vojnu, ale když jsem 
přijel do kasáren, k mému překvapení tam na volném 
prostranství hráli absolventi vysokých škol softball a 
celé to vedl Jarda Krejčíř. Nadneseně tak mohu říci, 
že jsem tak pochopil, že baseball navždy vstoupil do 
mého života.

 Kromě Vašeho úspěšného trenérského půso-
bení a zásluh na založení klubu a jeho dlouho-
dobém fungování máte za sebou i významnou 
kariéru coby aktivního hráče. Jste historicky 
nejlepším blanenským pálkařem. Jak dlouho 
jste aktivně hrál baseball a čeho se Vám podařilo 
dosáhnout?
 Aktivním hráčem jsem byl od roku 1990 do roku 
2007. S výjimkou let 1997 – 1999, kdy jsem s Draky 
získal 3x po sobě titul Mistra Republiky, jsem aktivně 
hrál v barvách Olympie. Draky beru jako vynikající 
zkušenost, ale stále jsem cítil a cítím zodpovědnost 
ke klubu, který jsem spoluzakládal. V průběhu své 
hráčské kariéry jsem se 2x účastnil s národním 
týmem ME, či turnaje v Austrálii.  
 V širším kádru reprezentace jsem byl od roku 1995 
– 2004. Z individuálních ocenění bych mohl zmínit 
ocenění z roku 1996, kdy jsem se stal nejlepším 
pálkařem extraligy. O rok později nejlepším polařem. 
Dvakrát se mi podařilo zvítězit v Homerun Derby a 
jsem členem klubu homerunařů, počet odpálených 
homerunů si nepamatuji. 

 Nám se podařilo dohledat, že si Ivo celorepub-
likově stále drží úžasnou pátou pozici s počtem 
neuvěřitelných 67 odpálených homerunů!

 Co Vás po úspěšné hráčské kariéře přivedlo na 
cestu trenéra? Byl to váš sen nebo jen přirozený 
vývoj? 
 Ambici být trenérem jsem nikdy nepociťoval. Za 
mého působení v Dracích jsem však měl tu čest 
setkat se s několika skutečnými baseballovými 
osobnostmi, jejichž zkušenosti byly zcela výjimečné a 
nesmírně drahocenné. Jedním z nich byl i Američan 
Geoff  Samuels, který přišel z podstatně vyšší úrovně 
baseballu a v Dracích budoval nový tým z šikovných 
mladých kluků. Cítil jsem, že tyto zkušenosti a zna-
losti, které jsem načerpal během svého působení u 
Draků, chci předávat dál v klubu, který jsem pomohl 
založit a klukům, které jsem viděl v klubu vyrůstat s 
láskou a zájmem k baseballu.
 Mohl bych to shrnout tak, že na cestu trenéra mne 
přivedl pocit odpovědnosti za klub a to, že mne osud 
blanenských odchovanců nenechával chladným. 

 Vzhledem k tomu, kolik svého času a úsilí 
věnujete baseballu, určitě musí být něco, co Vás 
nabíjí. Důvod, proč nepověsíte poslání trenéra na 
hřebík a stále v sobě nacházíte tolik odhodlání, 
trpělivosti a motivace, proč jít dál.
 Blansko vždy bylo klubem, který stavěl na svých 
vlastních odchovancích a kde se naprosto výjimečně  
používali zahraniční hráči. To je koncepce, kterou 
bych mimochodem rád udržel i do budoucna. Jsem 

 Tým blanenských baseballistů vede Ivo Kučera 
jako hlavní trenér od roku 2014. S týmem je jako 
kouč od roku 2000, kdy šest let působil v týmu jako 
hrající trenér, v roce 2013 se po odmlce stal asisten-
tem trenéra a o rok později převzal trenérské otěže 
A-týmu plně do svých rukou. Za jeho působení se 
dařilo sestavu průběžně posilovat a do Blanska se 
vrátilo pár zkušenějších hráčů (Pavel Procházka, 
Zdeněk Jelínek, Jarda Kříž, Jarda Žáček, Roman 
Kašpárek). Pod vedením Ivo Kučery se blanenský 
mužský baseball probojoval mezi elitní čtveřici nej-
lepších týmů ČBP 2016, A-tým se stal vicemistrem 
1. ligy a pro sezonu 2017 si vydobyl výsadu účastnit 
se baseballové extraligy. Za obrovský kus poctivé 
baseballové práce, odhodlání a úsilí, které bylo 
korunováno těmito významnými úspěchy, získal Ivo 
Kučera na počátku tohoto roku v konkurenci několika 
stovek vynikajících trenérů prestižní ocenění České 
baseballové asociace „Trenérský objev roku 2016.“  
Mimo to se ve svém týmu, i celém klubu, těší zaslou-
žené úctě a respektu, přestože se snaží zachovat si 
ke svým svěřencům kamarádský přístup. 
 Ivo Kučera patří bezesporu k významným blanen-
ským sportovním osobnostem.

 Klub Olympia Blansko oslaví příští rok 30 leté 
výročí existence klubu. Vy jste v klubu s menší 
pauzou od jeho založení, můžete zavzpomínat na 
své baseballové začátky?
 Od malička jsem hrál hokej. S Jardem Krejčířem 
jsme se potkávali na ledě. Když Jarda přišel v roce 
1988 s myšlenkou, že bychom mohli vyzkoušet 
obdobu baseballu (softballu), se kterým se setkal 
při svých studiích, rád jsem se přidal. V dětství jsme 
s bráchou trávili prázdniny u tety na horské chatě v 
Krkonoších, kde jsem se s baseballem setkal úplně 
poprvé. Mezi rekreanty bylo hodně lidí z Prahy a stalo 
se, že přivezli pálky a s tenisáky jsme hráli baseball 
na krkonošských pastvinách, kde nám s trochou 

hrdý na to, že jsme s klukama dokázali tou loňskou 
sezónou, baráží a baseballovým pohárem projít se 
ctí, vyrovnat se extraligovým celkům a uspět. Velmi 
mne těší, že pánové fungují jako opravdový tým. 
Kolektivní radost z úspěchu je nesrovnatelná s tou 
individuální. Když jsem viděl, jak kluci reagují a co pro 
ně např. postup do extraligy znamená, vnímal jsem 
to jako svou největší odměnu a zároveň motivaci. 
Navíc, když vidím tréninkovou morálku kluků jako je 
David Farkaš, Kuba Kostka, Aleš Blažek nebo Jarda 
Kříž, jsem nesmírně hrdý na to, že ty hráče mám v 
týmu.
 Jako důležitou a nedílnou součást týmu však 
vnímám každého hráče, ať je vytěžovaný méně či 
více.  
 I hráč, který třeba nenastoupí, může svou trénin-
kovou morálkou a přístupem ovlivnit atmosféru v 
týmu natolik, že jeho úloha může být zcela zásadní. 
A stále se řídím heslem, že tým je tak silný, jako jeho 
nejslabší článek. 
 Co se týče motivace a pocitu naplnění z pohledu 
trenéra baseballového mužstva, vzpomínám ještě 
na úžasnou poznámku jednoho z mých svěřenců, 
Jakuba Kostky (který mimochodem působí jako 
trenér našich kadetů), který řekl, že „je vlastně super 
motivace,  když hráč ví, že se teoreticky může stát, 
že se probojuje na Olympijské hry do Tokia v roce 
2020“. Co víc si může trenér přát…  

 Těšíte se na sezonu, která bude pro Vás v 
mnohém jiná, extraligová? Co je Vaším hlavním 
cílem pro nadcházející období?
 Na novou sezonu se samozřejmě těším, přestože 
si uvědomuji, že bude mnohem náročnější, než ta 
předchozí. Ať už se jedná o počet plánovaných zá-
pasů či kvalitu soupeřů, jejichž týmy jsou z významné 
části postaveny na zahraničních posilách. 
 Mým cílem je udržet extraligu i pro další sezonu. 
Vzhledem k existenci brněnských extraligových cel-
ků je to pro nás životně důležité. Nechci, abychom 
skončili jako farma pro jiné týmy.  Extraliga má svůj 
význam i z pohledu motivace našich mládežnických 
týmů.  Mít svůj vzor přímo ve svém domácím klubu, 
moci si na něho sáhnout, zhmotnit své sny v dosa-
žitelnou realitu a vůbec vnímat úspěchy mužského 
týmu obecně je pro naše mladé členy velmi důležitou 
součástí pozitivní motivace a rozvoje jejich vztahu k 
baseballu samotnému.

 Zmínil jste, že se většina týmů snaží získat a 
využívat zahraniční posily. Uvažujete rovněž o 
doplnění či posílení Vaší sestavy?
 Tuto otázku jsem samozřejmě z taktických důvo-
dů byl jako trenér nucen řešit v průběhu celé zimní 
přípravy. Rozhodně jsem dalek toho, abych vymě-

ňoval své kluky za zahraniční hráče. Nicméně jsme 
pro nadcházející sezonu potřebovali vyřešit post 
catchera a pro soutěž se podařilo sehnat vynikajícího 
a zkušeného hráče Michala Břeně, bývalého repre-
zentanta ČR. Akvizice nových zahraničních posil je 
ještě stále v jednání. 
 Co se týče posílení týmu z širšího úhlu pohledu, 
tak vnímám velký přínos v naší klubové kondiční 
trenérce Natálii Gorodkové, která se natrvalo vrátila 
z Kanady, kde působila, mimo jiné, také jako kondiční 
trenérka týmu Toronto Blue Jays. 

 Zdá se, že baseballu věnujete takřka veškerý 
svůj volný čas. Prozradíte, jak relaxujete, co Vás 
baví?
 Veškerý svůj volný čas dělím mezi baseballové 
hřiště a tenisový kurt, protože mé dvě dcery se věnují 
tenisu. Podporuji je a mám radost z toho, že je to 
baví.  Když vidím, s jakým úsilím hrají, jak to prožívají, 
není vůbec důležité, zda zrovna vyhrají nebo ne, 
ale těším se z jejich nadšení. A největší odměnou je 
pro mne jejich radost ze hry a samozřejmě euforie z 
vítězství, kterou můžeme společně sdílet. Jako táta 
jsem na ně moc pyšný.
 Když mi zbude chvilka, rád si jdu zahrát tenis nebo 
zaběhat, přečtu si knížku nebo poslouchám muziku.

 Již za pár dní začíná sezona. Blansko se může 
těšit na extraligové zápasy. Příprava vrcholí. Kdy 
nastane den D a s jakým soupeřem vkročíte do 
další krásné extraligové etapy klubu Olympia 
Blansko?
 Dnem D je Opening Day, chcete-li zahájení nové 
baseballové sezony, na které se na blanenském hřišti 
můžeme těšit už v sobotu 1. dubna. Po slavnostním 
zahájení v 19 hodin, představení hráčů a živě nazpí-
vané hymně bude následovat velmi napínavé utkání, 
v němž naším prvním soupeřem nebude nikdo jiný, 
než obhájci titulu Draci Brno. Diváci se tak mohou 
těšit nejen na slavné baseballové osobnosti, ale také 
na kvalitní hru a napínavý průběh zápasu. 
 Sezona začíná 31. března, kdy odehrajeme první 
utkání jako hosté v Brně na Dracích. Extraliga se 
hraje až do září a čeká nás přibližně 50 zápasů. 
Domácím zápasům budou vyčleněny takřka výhrad-
ně páteční podvečery, takže se blanenští diváci a 
fanoušci budou moci těšit z úžasné podívané pod 
umělým osvětlením. Pro tento rok čeká Blansko sku-
tečně špičkový baseball, kdy budeme hostit nejlepší 
mužské baseballové týmy republiky. 
 A určitě mohu mluvit za celý tým a říci, že budeme 
moc rádi, když nás blanenští fanoušci přijdou pod-
pořit.

Radka Sitarová
REALITY MAJEROVÁ, Šárka Majerová, tel. 736 108 536

A. Skotáka 1371/8, Blansko 

(ulice v centru města za bankou ČSOB,a.s.)

realitymajerova@seznam.cz www.realitymajerova.cz

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

JSEM PRO VÁS 

NA NOVÉ ADRESE!

NABÍZÍM SLUŽBY REALITNÍHO MAKLÉŘE 

S OSMILETOU PRAXÍ V OBORU :

- Kompletní realitní a právní servis při prodeji, 

 pronájmu a koupi nemovitostí

- Poradenství při prodeji nebo výkupu nemovitostí 

 v exekucích a insolvenčních řízeních

- Výkup nemovitostí

- Zajištění fi nancování prostřednictvím 

 kvalitního a ověřeného  fi nančního poradce

- Zpracování odhadu nemovitostí pro dědické 

 řízení nebo vypořádání SJM

- Zajištění zpracování Průkazu energetické 

 náročnosti budov (PENB)

- Nezávislá a bezplatná konzultace v oblasti 

 trhu s nemovitostmi

 Zajímavá odměna za tip, 

  vedoucí k prodeji nemovitosti!

Tel. 606 728 334
monitor@monitor-bk.cz

www.monitor-bk.cz

Jste živnostník, 

máte obchod či fi rmu? 

Rozjíždíte podnikání? 

Hledáte nové pracovníky?

  Inzerujte ve čtrnáctideníku   Inzerujte ve čtrnáctideníku 
   s nejdelší tradicí v Blansku!   s nejdelší tradicí v Blansku!
* inzerce ušitá na míru

* grafi cké zpracování zdarma

* PR článek jako bonus

* ceny, které vás nepoloží

Akce měsíce:

Inzerát 1/8 strany

s 30% slevou!
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Květy kamélií zdobí 
rájecké skleníky

Realizace a správa 

energetických systémů a budov

Nabízíme Vám příležitost 

stát se součástí týmu 

dceřiné společnosti zaměřené 

na správu nemovitostí 

a servis technických zařízení budov.

  STAVEBNÍ TECHNIK

V případě zájmu zašlete svůj profesní 

životopis na e-mail info@cergo.cz 

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

VAŠE ÚKOLY
- řízení zakázek v oblasti stavebních úprav a TZB 

 (zdravotně-technické instalace, vytápění budov)

- každodenní komunikace se zákazníkem, 

 koordinace dodavatelů prací a materiálů

- materiálové a technické zabezpečování 

 zakázek

NABÍZÍME
- náročnou, zajímavou a různorodou práci

- fi remní vzdělávání a odborné kurzy 

 k dosažení vyšší kvalifi kace

- přátelský pracovní kolektiv 

 a odpovídající pracovní vybavení

POŽADUJEME
- vzdělání technologického 

 nebo stavebního směru

- praxe v oblasti montážních 

 nebo stavebních zakázek min. 2 roky

- spolehlivost, aktivní přístup, 

 komunikativnost, ŘP - sk.B

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

hostinecmlyn@email.cz * www.hostinecmlyn.cz

VAŘÍME S LÁSKOU! VAŘÍME S LÁSKOU! 

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

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

 Do konce března kromě pondělků budou ještě otevřeny zámecké skleníky v Rájci na Svitavou. 
Rozkvetlé kamélie i letos lákají stovky návštěvníků. 

 Stále je co k vidění. „Jeden skleník jsme přitápěli 
víc, aby kamélie kvetly už od začátku února, a druhý 
naopak držíme více v chladu, aby vydržel do konce 
března,“ zmínil vedoucí zámecké zahrady Evžen 
Kopecký. 
 Sbírka kamélií v Rájci je největší v republice; čítá 
kolem čtyř set padesáti odrůd. „Nejstarší rostlinu 
máme zhruba šedesát let starou, kdežto třeba kole-
gové v Kroměříži mají i stopadesátileté rostliny. Ale 
my zato máme široký sortiment a máme to rozděleno 
po odrůdách, což, pokud vím, jinde v republice není,“ 
řekl Kopecký. „Půjčujeme kamélie i na výstavu v 
Kroměříži,“ dodal. 
 Ve světě je registrováno přes šedesát tisíc kamélií. 
„Vždycky říkám, že už žádné kamélie nechci, protože 

je nemám kam dávat, ale každý rok mi přibyde asi 
dvacet nových odrůd, protože neodolám. Občas se 
i v obchodech objeví něco nového, třeba teď jsem v 
Bauhausu zcela náhodně narazil na několik nových 
odrůd. Dováží je z Itálie a někdy jsou to zajímavé 
kousky, které mají označené. Pro mě mají cenu 
pouze označené odrůdy,“ vysvětlil zahradník. 
 Nová rostlina, kterou zahradník rozmnoží pomocí 
řízkování, je schopná květu v druhém nebo třetím 
roce. Pokud se jedná o rostlinu vzrostlou ze seme-
ne, může začít kvést až po patnácti, někdy i dvaceti 
letech. 
 Na výstavě v zámeckých sklenících lze zakoupit 
dvouleté kamélie i některé jarní květiny. 

-mha- 
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FPO a současnost
V Ostrově vznikne nová 
lesní školka

Interaktivní DOD na ZŠ Salmova

- 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

PRÁDELNA, MANDLPRÁDELNA, MANDL

                      606 720 933 - 720 324 425

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

Iva MüllerováIva Müllerová
Dvorská 28,Dvorská 28,
BlanskoBlansko

PEREME, ŽEHLÍME, 
MANDLUJEME!!!

n
nn

, , 

pradelnablansko@seznam.czpradelnablansko@seznam.cz

 Společnost FPO a její prodejnu výpočetní techniky CZC.cz není třeba blanenské veřejnosti nijak 
dlouze představovat. V těchto chvílích slaví dvacetileté výročí, k jehož oslavě probíhá už druhé kolo 
soutěže na facebookových stránkách fi rmy. Před pár měsíci jste si mohli na stránkách Monitoru přečíst 
článek o začátcích a vývoji této známé blanenské fi rmy, dnes se podíváme na to, čemu všemu se FPO 
věnuje v současné době. 

 INTERNET. Mnoho uživa-
telů internetu si jako posky-
tovatele vybralo právě FPO. 
V nabídce FPOnet jsou tři 
základní varianty připojení 
a několik variant pro nároč-
nější zákazníky. Ceny jsou 
příjemné a zákazníky potěší 
mnoho výhod, které na ně 
v případě podpisu smlouvy 
čekají: slevy, servis zdarma, 
sleva 25% pro důchodce a 
ZTP, ve vybraných případech 
wifi  router za 1,- Kč nebo in-
ternet na dva měsíce zdarma. 
Za jednu z největších výhod 
zákazníci považují chytrou 
FPO telku. 
 Kromě poskytování připo-
jení pro jednotlivé uživatele 
nabízí FPO i fi remní připojení s vlastní volbou na-
stavení rychlosti a tím i odpovídající výší měsíčního 
paušálu dle konkrétních potřeb zákazníka. K dispozici 
je rychlost až těžko představitelných 1 Gb/s, zvolená 
rychlost je garantována a není nikterak omezena. 
Zákazník neplatí žádnou aktivaci ani další poplat-
ky, pouze předem dohodnutý paušál. FPO ví, že u 
některých klientů je funkčnost internetu nezbytnou 
nutností, proto se neobejde bez servisních zásahů a 
monitoringu. To vše v rámci jednoho paušálu. 
 FPO TELKA. Jedná se o poměrně novou službu, 
díky které můžete sledovat televizní stanice prostřed-
nictvím internetu. Koukat na vaše oblíbené kanály mů-
žete ve svém počítači, mobilním zařízení nebo televizi 
– kdykoliv a kdekoliv. Programy můžete sledovat až 
na 5 zařízeních současně. Jestliže někdy vyzkoušíte 
tuto internetovou televizi, tak už se k běžnému příjmu 
signálu nevrátíte. Zpětné přehrávání již odvysílaných 
fi lmů nebo pozastavení rozkoukaného fi lmu, když se 
vám chce na záchod, není problém.
 KOMPLEXNÍ SLUŽBY. Servis je nedílnou součástí 
portfolia FPO. Mimo připojení k internetu pro vaši fi rmu 
vám zajistí kompletní správu sítě a vašeho hardwaru 
nebo třeba dodávku spotřebního materiálu pro vaše 
tiskárny. Nový počítač nebo notebook? Záloha či 
obnovení ze zálohy vašich dat? Oprava techniky – 
ať už hardwarového či softwarového charakteru? V 
prostoru IT technologií neexistuje nic, co by byl pro 
společnost FPO problém. Vše v nejlepší kvalitě a 
skutečně krátkém čase. 
 CHYTRÁ DOMÁCNOST. Některé technické vy-
chytávky, které se nám kdysi zdály jako sci-fi , se 
nyní mění v realitu. To by se dalo říct o programu 
CHYTRÁ DOMÁCNOST, který nabízí FPO. O co jde? 
Je to v podstatě taková domácnost na knofl ík. Pro-
střednictvím mobilního telefonu nebo multifunkčního 
ovladače můžete doma zapnout klimatizaci, alarm, 
pustit hudbu, rozsvítit světla nebo otevřít garáž. Vše 
je řízeno z jednoho místa miniserverem, který ve spo-
lupráci se senzorem přítomnosti dokáže ovládat vše 
od alarmu až po světlo na záchodě. Díky programu 
Chytré domácnosti můžete dokonce ušetřit nemalý 
fi nanční obnos za náklady na bydlení. Stačí, když se 
zastavíte v FPO a zeptáte se na veškeré výhody této 
supermoderní vymoženosti.
 KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST. V poslední době 
je ze všech stran skloňován pojem kybernetická bez-
pečnost. Co to vlastně je? Kybernetická bezpečnost 
má vzhledem k elektronizaci našeho světa stále větší  
důležitost. I v souvislosti s novou normou EU o ochra-
ně osobních údajů GDPR, která se zabývá ochranou 
citlivých údajů a netýká se jen Veřejné správy, ale 
dotkne se prakticky všech občanů unie. Přestože tato 
norma vejde v platnost až v květnu příštího roku, není 
na co čekat a FPO v současnosti pracuje na řešení 
jak pro veřejnost, tak pro fi rmy formou různých školení 

nebo instalací příslušného softwarového či hardwaro-
vého řešení. 
 PORTÁL OBČANA. Proč chodit na úřad, když 
můžete vyřídit papírování z pohodlí domova? Je to sen 
nebo realita? Řešení portálu občana, na jehož vývoji 
se fi rma FPO podílí, se k této vizi mílovými kroky při-
bližuje. Pomocí webové aplikace mohou kraje, města 
nebo obce nabídnout občanům a fi rmám jak přístup k 
informacím o běhu úřadu jako je rozklikávací rozpočet, 
zveřejněné smlouvy atd., ale umožní například správu 
vlastních závazků vůči městu. Můžete přihlásit svého 
psa, organizace mohou zažádat o dotace a podobně. 
 START-UP. V rámci rozšíření svých aktivit a pod-
pory mladých podnikatelů v regionu se fi rma rozhodla 
přistoupit i k podpoře začínajících podnikatelů formou 
tzv. Startupů.  Vybrané projekty jsou podpořeny for-
mou spolufi nancování, poradenstvím, popř. poskytnu-
tím materiální podpory. Věříme, že tento nový program 
přivede do Blanska nové nápady a přispěje k rozvoji 
blanenského podnikání a tím i prosperitě města.

 Správnost těchto projektů se kromě množství re-
ferencí odrazila rovněž na skutečnosti, že zákazníci 
FPO již tři roky po sobě zvítězili v soutěži projektů 
elektronizace veřejné správy The Best v kategorii 
projektů měst.

 Kdybych měl popsat vše, čemu se FPO v současné 
době věnuje, nejspíš by to bylo velmi dlouhé čtení. 
Za dvacet let vývoje a usilovné práce patří společnost 
právem mezi nejvýznamnější v Blansku, a to nejen 
kvůli rozsahu svých služeb, podílení se na rozvoji 
kultury, sportu i cestovního ruchu v našem regionu, 
ale i díky tomu, že dokáže některé sny realizovat ve 
skutečnost. Více o FPO najdete na stránkách www.
fpobk.cz.

-r-

Velkoobchodní společnost nabízí volnou pracovní pozici:

SKLADNÍK, SKLADNICE
Práce ve skladu, příjem a expedice zboží. 

Solidní platové podmínky, dobrý kolektiv, stabilita.

Pracoviště Žďár, okr. Blansko, info: 602 588 223

 Stalo se již tradicí, že škola pořádá den otevřených dveří vždy o víkendu. Díky pracovnímu volnu 
mají rodiče více času a návštěvnost je vždy vysoká. Letos organizujeme DOD v sobotu  25. března 
od 9 do 12 hodin. 
 Učitelé školy na tento den připraví interaktivní pro-
hlídku. Na mnoha stanovištích bude pro návštěvníky 
připravena nejen prohlídka prostor, ale současně 
ukázky činnosti v jednotlivých pracovnách. Děti si 
budou moci osobně vyzkoušet pokusy z přírodopisu, 
chemie, fyziky, splní si úkoly na překážkové dráze v 
tělocvičně a prověří rychlost našich počítačů. Dále 
pro návštěvníky učitelé připraví různé výtvarné 
techniky v pracovně výtvarné výchovy.  Součástí 
interaktivní procházky po škole, která zabere asi 1,5 
hodiny, bude i práce s interaktivní tabulí, prohlídka 
učebny hudební výchovy, školních družin i pozemku 
s učebnou v přírodě a školního hřiště. Návštěvníci 

si mohou prohlédnout přípravnou třídu, kde se na 
budoucí 1. třídu připravují děti  před nástupem do ZŠ 
a děti s odkladem školní docházky. Na jednotlivých 
stanovištích učitelům budou pomáhat naši žáci z 2. 
stupně. Prohlídka školy bude zakončena ve školní 
cvičné kuchyňce, kde bude připraveno malé ob-
čerstvení. Všichni, kteří školu navštíví, budou moci 
posoudit v jakém klidném, tichém a bezpečném 
prostředí se škola nachází a jaké možnosti svým 
žákům poskytuje. Využijte proto možnosti tento volný 
den lépe poznat a seznámit se s nejmladší školou v 
Blansku. Těšíme se na setkání s vámi.

učitelé a žáci ZŠ Salmova

 V Ostrově u Macochy bude od příštího školního roku v provozu nová lesní školka Skalka. Po Lesní 
mateřské škole Permoník v Černé Hoře to tak bude druhá školka tohoto typu v okolí. 

 Zřizovatelem lesní 
školky Skalka bude 
ZŠ a MŠ Ostrov u 
Macochy, což s se-
bou nese například 
výhodu nižšího škol-
kovného, než je v po-
dobných zařízeních 
obvyklé. Předpoklá-
dané školkovné by 
se mělo pohybovat 
kolem tisíce korun. 
Ve školce budou 
dva pedagogové na 
maximálně patnáct 
dětí. Budou se řídit 
rámcovým vzděláva-
cím programem pro 
mateřské školy. Bu-
dou využívány inovativní přístupy jako je přírodní, 
prožitková a intuitivní pedagogika, waldorfská a 
montessori škola za dodržení principů respektující 
a nenásilné komunikace.
 Lesní školky kladou důraz na pobyt dětí v přírodě 
a vzdělávání mimo učebny, přímo v prostředí přírody, 
nejčastěji lesa. Učitelky – průvodkyně používají ino-
vativní pedagogické postupy a respektují individualitu 
dítěte. Děti po programu v lese odpočívají v zázemí, 
které mívá nejrůznější podoby. Pro lesní školku 
Skalka se plánuje stavba ve stylu tzv. přírodního 
stavitelství. Jedná se o dřevostavbu s izolací ze sla-

měných balíků a hliněnými stěnami, která respektuje 
principy ekologie a trvalé udržitelnosti.
 „Naše základní škola se dlouhodobě soustředí 
na ekologické aspekty výuky, u školy tak například 
vzniklo arboretum nebo učebna v zahradě. Lesní 
školku vnímám jako skvělou možnost, jak ekologické 
principy přenést i do předškolního vzdělávání a dě-
tem narozeným do informační doby zprostředkovat 
co nejbližší kontakt s přírodou,“ říká ředitel ostrovské 
školy Karel Hasoň.

-mha-
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Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

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

www.tajovskyreality.cz
Všechny uvedené ceny jsou bez provize RK. 

Třída energetické náročnosti budov - info v RK.

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

www.tajovskyreality.cz

Stylová usedlost VanoviceRD Doubravice na Svitavou

RD Svitávka  5+1 Byt 2+kk Boskovice

Novostavba 5+kk Sebranice 

2.900.000 Kčinfo v RK

1.500.000  Kč 2.150.000 Kč

4.020.000 Kč

RD 3+1 Drnovice

RD Pamětice 4+kk 

1.100.000 Kč

2.350.000 Kč

Stavební pozemek 2.507 m2 

Knínice

877.450 Kč

RD  3+1 Věteřov Novostavba 3+1 Kostelec RD Doubravice nad Svitavou

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

950.000 Kč  2.899.000 Kč 2.900.000 Kč

1.500.000 Kčinfo v RK

Prvorepubliková vila  

Černá Hora 

3.490.000 Kč

RD s velkým pozemkem  

Vavřinec

2.500.000 Kč

Pozemek Sebranice 801 m2 RD (1+1 a 2+kk) Kunštát

400.000 Kč 899.000 Kč

info v RK

694.500  Kč

594.000 Kčinfo v RK

Stavební pozemek  

Boskovice, 2.700 m2

Mezonetový byt 4+kk 

Boskovice

Stavební pozemek  

Velenov, 1.414 m2

Stavební pozemek Kunštát

926 m2 

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

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



Řádkovou inzerci posílejte emailem 

na monitor@monitor-bk.cz, 

případně pomocí SMS na tel. 

606 728 334.  Je zdarma.

Podnikatelská inzerce je zpoplatněna.

717. března 2017

* 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: 
využijte zdarma služeb na www.mikark.cz
* Půjčovna HAKI lešení Olomučany. Tel. 
604585530.
* NOVÁ KAMNA RŮZNÉ DRUHY V Bazaru 
Strojů, Nábytku a všeho zboží v Dolní Lhotě. 
Tel. 602882227.
* BOX a JU – JITSU – SEBEOBRANA – NÁ-
BOR pro muže i ženy od 15let. Vilém Hrunek  
Tel. 608 316 426  Hrunvill@seznam.cz
* KAMNA KTERÁ PŘÍJEMNĚ CHLADÍ! NOVÁ 
KAMNA! RŮZNÉ DRUHY, VÝKON 11 AŽ 25 kW 
PRO 200 AŽ 600 m³. Tel. 777870817.
* Bazar Strojů, Nábytku a všeho možného 
v Dolní Lhotě Vás zve k prohlídce nového 
zboží a výrazných slev u zboží staršího. Tel. 
602882227.
* Nabízím slušný přivýdělek focením + práce 
na www.aukro.cz. Tel. 602882227.

 Podnikatelská
Řádková Inzerce

* Lžíce medu denně = Vaše zdraví po celý rok! 
Kvalitní loňský tmavý med přímo od včelaře z čisté 
přírody Blanenska. Cena 140,- Kč/kg -  v 1 a 5 kg 
sklenicích. Po domluvě dovezu větší množství do 
Blanska a Boskovic. Tel. 723967473.
* Motocykl Yamaha FZ6 S2 (72 kW), r.v. 2007, naj. 25 
tis. km, kufr, mnoho doplňků, černá, pohodlný a rychlý 
stroj. Cena 95 tis. Kč, dohoda možná. Tel. 606728334.
* 2kk na ulici Údolní po celkové rekonstrukci! Vše nové!: 
koupelna, kuchyně, obložkové dveře, podlahy, okna, 
elektrika, voda. Cena 1.38 mil. Bez RK. Tel. 776117788.
* Zánovní dřevěný regál/stojan na 100 CD v obalech.
Cena 300 Kč. Tel. 737002332.
* Dvoudílnou zachovalou skříň za 1200 Kč. Tel. 
733643417.
* Pivní džbánky z Rakouska. Tel. 733643417.
* Škoda Felicia 1,6 LX.. Rok výroby 1998, TP do 9/2018. 
Cena cca 10.000 Kč. Tel. 776723683. 
* Nosiče kol HAKR na střechu - 4 ks, cena za kus 250,- 
Kč. Tel. 724568537.
* Příčníky na auto HAKR zamykací, montáž na Hagusy. 
Cena 1000,- Kč. Tel. 724568537.
* Rohovou jídelní sestavu s úložným prostorem - la-
vice, rozkládací stůl a dvě židle. Cena 4000 kč. Tel. 
731902417.

      PRODEJ    

BLANKA 
OZNAMUJE

Aktuální předprodej:
Divadelní představení Byt na inzerát – 21.4.2017 v 
19 hod, Dělnický dům Blansko. Vstupné 360/330 Kč.
Žamboši – 22.4.2017 v 18.30 hod, Katolický dům. 
Cena 130 Kč.
Screamers: Videopůjčovna –  12.5.2017 v 19 hod. 
Travesti skupina Screamers uvádí zábavnou show. 
Vstupné 300 Kč.
Čarovné tóny Macochy – 14.6.-18.6.2017, vždy v 
18 hod. 
14.6.2017 Skvosty klasiků – Komorní soubor Quar-
tetto Telemann (Sloupsko–šošůvské jeskyně). Cena 
stání 350 Kč.
15.6.2017 Letní nálady – Lucie Bílá a Petr Malásek 
(jeskyně Výpustek). Cena stání 540 Kč, sezení 
640 Kč.
16.6.2017 Čarovné tóny – Spirituál kvintet s Dagmar 
Peckovou (jeskyně Výpustek). Cena stání 450 Kč, 
sezení 550 Kč.
17.6.2017 Souznění – 4TET s Jiřím Kornem (Kate-
řinská jeskyně). Cena stání 450 Kč.
18.6.2017 Pocta Vivaldimu – Jaroslav Svěcený a 
orchestr Virtuosi Pragenses (dno propasti Macocha). 
Cena stání 450 Kč
Ladies Night – 17.6.2017 ve 21 hod, Boby centrum 
Brno. Cena 499/799/999 Kč.
Morava Park Fest 2017 – 24.6.2017 od 12 hod, 
Zámecký park Blansko. Vstupné do 31.3. 449 Kč, 
děti 3-15 let 199 Kč. 
KilianGang Motosraz 5.ročník – 21.7.-23.7.2017 od 
15 hod, Areál pod lesem Voděrady. Vstupné do 31.5. 
450 Kč, do 16.7. 550 Kč, na místě 600 Kč.

Aktuální pozvánka:
Zahájení turistické sezony v regionu Moravský 
kras a okolí – Na vavřínech nespíme, pro nové si 
chodíme! Neděle 2.4.2017, start turistických po-
chodů 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 
„dosáhli na vavříny“, tj. budou mít u sebe předmět, 
kterým to doloží: zlatou, stříbrnou nebo bronzovou 
medaili z jakékoliv soutěže, sportovní pohár, diplom 
(ne vysokoškolský!), věnec nebo šerpu pro vítěze, 
skutečný vavřínový věnec či pytlíček koření bobkový 
list. V průběhu celého dopoledne vás bude bavit 
country kapela. Novinkou letošního ročníku je vydání 
tzv. absolventské turistické vizitky. Tento speciální 
typ turistické vizitky je vydáván u příležitosti různých 
turistických, kulturních a sportovních akcí, a je možné 
ji zakoupit právě pouze v den konání těchto akcí.

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

-MaT-

!!!NEUVĚŘITELNĚ!!!
BAZAR VŠEHO

A NÁBYTKU 1000 m2

v Dolní Lhotě 82 u Blanska

!! NÁDHERNÉ !!
Tel. - 777 870 817

* Nabízím zahrádku k dlouhodobému pronájmu (BK za 
kostelem „pod Hořicemi“). Tel. 602882227.
* Kdo daruje funkční mechanické pánské hodinky Prim? 
Předem děkuji. Tel. 737002332.
* Nedaroval by někdo nebo levně prodal kolo pro  holku 
8 let? Tel. 731084464.
* Koupím cihlový byt v Blansku o velikosti 2+KK nebo 
2+1. Tel. 737900946.

      RŮZNÉ    

V nemocnici zdarma 
vyšetřili ledviny

 Možnosti nechat si zdarma vyšetřit ledviny 
využilo o letošním Světovém dni ledvin téměř sto 
šedesát lidí. Ve čtvrtek 9. března přišlo s tímto 
záměrem do blanenské nemocnice šedesát mužů 
a skoro stovka žen. 

 Nejčastější věkovou kategorií zájemců o vyšetření 
bylo 50 až 70 let, dále lidé nad 70 let. Ale nechybělo 
ani pár mladých lidí do 30 let. 
 Bez patologického nálezu odcházely pouze tři 
ženy a šest mužů. K podrobnému vyšetření přímo 
do nefrologické ambulance bylo odesláno 22 lidí 
z důvodu záchytu středně snížené funkce ledvin. 
Dále bylo 27 pacientům doporučeno vyšetření u 
příslušných specialistů (urolog, internista, gyneko-
log), jelikož u nich lékařka diagnostikovala normální 
či mírně sníženou funkci ledvin přiměřenou věku s 
různými abnormalitami v souvislosti s dalšími riziko-
vými faktory. 
 Celkem 99 vyšetřeným lidem bylo doporučeno 
sledování rizikových faktorů u praktického lékaře 
cestou preventivních kontrol. 
 „Velké poděkování za realizaci této preventivní 
akce patří celému oddělení nefrologie pod vedením 
paní primářky MUDr. Jindry Brabcové, oddělení 
klinických laboratoří a všem vyšetřeným za shovíva-
vost během čekání na své vyšetření,“ uvedla mluvčí 
blanenské nemocnice Kateřina Ostrá.  

-mha-

 Po březnové přestávce se už nezadržitelně blíží aprílová porce závodů v letošním ročníku Okresní 
běžecké ligy. V dubnu nás čeká trojice závodů a na dvou z nich se bude o medaile bojovat i v dětských 
kategoriích. Zejména dětští závodníci by měli zbystřit, neboť už byla se vším všudy odstartována 
Žákovská liga Tajovský reality. V té nejsou na prvním místě výsledky, ale pravidelná účast na dětských 
závodech. Sledujte webové stránky OBL a dozvíte se více. Nejbližší závod s dětskými kategoriemi je 
Skalická desítka, která se běží již v sobotu 8. dubna 2017.

Aprílové závodění v OBL 
přináší první změny

 Skalická desítka 
ovšem není tím nej-
bližším závodem, pří-
mo na apríla, tedy v 
sobotu 1. dubna, se 
běží tradiční Hořická 
osmička. Pořadatelský 
tým kolem Zdeňka Po-
láka a Jiřího Roučky 
je velmi zkušený a nic 
je za ta léta nepře-
kvapí. Co by je snad 
mohlo překvapit, jsou 
rozmary počasí, ale i 
na to dokážou reago-
vat. Třeba v roce 2015 
byla lesní kalamita tak 
zásadní, že se trať mu-
sela na poslední chvíli 
přesouvat do „bezpeč-
ných míst“. V loňském 
roce už zase bylo vše 
na svém místě a závodníci si osm kilometrů odběhli 
na trase, která svým půdorysem osmičku připomíná.
 O týden později přichází na řadu již zmiňovaná 
Skalická desítka. Zde musíme všechny případné 
zájemce upozornit, že došlo ke změně termínu. 
Oproti původně plánované neděli 16. dubna (tištěná 
termínovka OBL) a následné opravě na neděli 9. 
dubna (tištěný letáček k Žákovské lize) je tím jediným 
a správným termínem sobota 8. dubna 2017. Je třeba 
tedy sledovat webové stránky Okresní běžecké ligy. 
Zde budou k dispozici propozice na tento závod a 
zde se také dozvíte vše podstatné. Skalická desít-
ka je krásný závod s nezaměnitelnou atmosférou. 
Účastníci dětských běhů bojují nejen v jednotlivých 
disciplínách, ale také v „Boji o první místo“. Je to 
tradiční soutěž dětí ze stejných klubů nebo škol. 
Společně sbírají body a to družstvo, které získá 
bodů nejvíce, obdrží krásný pohár. Již dlouhou řadu 
let po sobě si tento pohár odváží atleti z AK Blansko 
Dvorská. Najde se letos tým, který historii změní? 
Stačí vyrazit do Skalice nad Svitavou a můžete být 
přímo u toho.

 Trojici dubnových závodů završí Jarní pětka na 
dráze, která se běží 21. dubna na stadionu ASK v 
Blansku. Závod, který již drží pevně v rukách Vladi-
mír Matěna, proběhne opět pod bedlivým dohledem 
čipové časomíry. Servis, který tento závod přináší, 
již nejednou nalákal na atletický ovál několik desítek 
běžců. Je velmi příjemné, že si dráhu mohou otesto-
vat i mladší závodníci. Byť se nejedná o celé věkové 
spektrum, budou připraveny tratě pro přípravku 
chlapců a dívek, mladší a starší žáky a žákyně. I zde 
může žactvo ulovit body do celkového bodování, ale 
též si může zapsat další účast v Žákovské lize. Kdo 
bude poctivě chodit na dětské závody, již v květnu si 
může zajistit bronzovou medaili v této soutěži. Více 
se o pravidlech k této dětské soutěži i o kompletních 
pravidlech Okresní běžecké ligy dozvíte na našich 
webových stránkách www.oblblansko.cz.
 Ať se vás drží zdraví a zejména na apríla se ne-
nechte doběhnout.

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

• komplexní vyšetření dutiny ústní

• odstranění zubního kamene a pigmentací

• ošetření citlivých zubních krčků

• výživové poradenství

• nácvik vhodné techniky čištění, motivace

• leštění zubů, hloubkové čištění

• bělení zubů, aplikace dentálního šperku

ORDINACE DENTÁLNÍ 
HYGIENY

SOŇA STOJANOVOVÁ, DIS.

B. Němcové 15 , Blansko

tel.: 732 247 239 * www.fordent.cz
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NOVÁ ŠKODA KODIAQ 
S ADAPTIVNÍM PODVOZKEM DCC

Získejte opravdu velký důvod objevovat okolní svět. Nové SUV 

značky ŠKODA je jako stvořené pro všechny s duší dobrodruha. 

S adaptivním podvozkem DCC, inteligentním pohonem 4×4 

s off -road režimem a sadou panoramatických kamer Vám cestou 

do cíle pomůže pokořit čas i divokou přírodu. Tak přesedněte 

do nového vozu ŠKODA KODIAQ a nastartujte s námi svou touhu 

objevovat to, na čem opravdu záleží. RECONNECT.

mujkodiaq.cz

OBJEVTE, NA ČEM
 OPRAVDU ZÁLEŽÍ

 Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

 ŠKODA KODIAQ: 5,0–7,4 l/100 km, 131–173 g/km 

TOP AUTOSALON BLANSKO
Svitavská 2329

678 01  Blansko

Tel.: 516 411 142

www.topautosalon.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Xindl X, Čechomor a Monkey 
Business zahrají v Blansku!

Nově!
Široká nabídka 

ročních a ojetých vozů

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

 Jen o málo větší zájem byl o squashový turnaj v 
sobotu 25. února, než tomu bylo v lednu. Osm hrá-
čů hrálo v jedné základní skupině každý s každým 
na dva vítězné sety do 11 bodů. Hráči si tak uhráli 
nasazení do dalších zápasů.
 Začali jsme čtvrtfi nálovým vyřazovacím pavou-
kem, kde proti sobě nastoupili první versus osmý, 
druhý proti sedmému, třetí se šestým a také čtvrtý s 
pátým. Vítězové těchto zápasů postoupili do semi-
fi nále, tedy do bojů o 1. až 4. místo a poražení do 
zápasů o páté až osmé místo.
 První místo získal Jan Zezula po vítězství nad Ja-
kubem Sedláčkem 2:1 (8:11, 11:5, 11:3). Třetí místo 
vybojoval Jiří Pánek, který porazil Matěje Bartoně 2:0 
(11:8, 13:11. Malé fi nále vyhrál a obsadil tak konečné 
páté místo Vladimír Hloušek.
 Příští turnaj se uskuteční 25. března od 13 hodin. 
Věřím, že počet účastníků opět o něco stoupne. Žá-
dám Vás, abyste se v předstihu nahlásili u asistentek 
Squashcentra, usnadní nám to organizaci. Ceny pro 
všechny aktivní účastníky zabezpečuje ČAD Blansko 
a.s.. Neváhejte a přijďte si změřit své squashové síly, 
rádi Vás přivítáme.

SQUASH
ČAD Blansko, Nádražní 8, Blansko

Objednávky na tel. 777 887 700, 516 412 100

 „I letošní ročník nabídne velkolepý program pro 
všechny věkové skupiny a informace z předprodeje 
naznačují, že jsme opět zacílili správným směrem. 
Návštěvníci se mohou těšit na kapely Atmo music, 
Čechomor, Buty, následně trochu netradičně pun-

kovou kultovní formaci Visací Zá-
mek, kterou kontrastně vystřídá 
Monkey Business a celý den za-
končí svým vystoupením Xindl X. 
Festivalem bude provázet mode-
rátor, herec a bavič Jakub Kohák,“ 
prozradil dramaturg akce Tomáš 
Mokrý. 
 Kdo se chystá na festival a ještě 
nemá vstupenky, neměl by váhat. 
Do 30. března si je může stále 
pořídit za zvýhodněnou cenu 449 
korun. Poté až do poloviny června 
zaplatí o padesát korun více.. Sle-
vu mají držitelé karet ZTP/P a děti 
od 3 do 15 let. Kapacita areálu je 
omezená, pořadatelé chtějí letos 
přilákat okolo tří tisíc návštěvníků.
 „Vstupenky jsou k dispozici v 

informační kanceláři Blanka na Rožmitálově ulici v 
Blansku, v restauraci Pizzazz v areálu blanenského 
Kaufl andu a v Městském informačním středisku na 
Masarykově náměstí v Boskovicích. Lístky je možné 
zakoupit rovněž on-line v sítích Ticket Art. Kromě 
hlavního hudebního programu i letos připravujeme 
doprovodné akce. Chybět samozřejmě nebudou 
ani food zóny, které budou nabízet co nejpestřejší 
občerstvení," doplnil Mokrý.
 Více informací k festivalu najdou zájemci na www.
moravaparkfest.cz nebo na Facebooku www.face-
book.com/moravaparkfest, kde je i videopozvánka 
přímo od Jakuba Koháka.

Program MPF 2017
12.00 Otevření areálu
12.30 POHLEDY 
14.00 ATMO MUSIC
15.30 ČECHOMOR
17.00 BUTY
18.45 VISACÍ ZÁMEK
20.30 MONKEY BUSINESS
22.15 XINDL X
23.59 Ukončení festivalu

 Moderátorem festivalu je herec, režisér a bavič 
JAKUB KOHÁK

www.moravaparkfest.cz 

 Už jen do 30. března si můžete zakoupit levnější vstupenky na největší letošní hudební událost 
roku na Blanensku a Boskovicku, druhý ročník Morava Park Festu, který se uskuteční v sobotu 24. 
června v Zámeckém parku v Blansku. 


